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                  1 Johdanto 

 

Sukunimi määrittää yksilön etunimeä tarkemmin tietyksi henkilöksi. Sukunimet 

ovatkin syntyneet tarpeeseen yksilöidä henkilöt täsmällisemmin (Paikkala 2004: 

86). Sukunimi määrittää myös, kenelle yksilö on tai on ollut sukua, ja myös mah-

dollisesti mistä yksilö on kotoisin. Sukunimi voi vaihtua yksilön elämän aikana, 

tai se voi pysyä samana. Sukunimen valinnalla voidaan viestittää muun muassa, 

kuka tai ketkä ovat yksilölle läheisiä (Bogdan 1991: 7). 

         Avioituessa parin tulee pohtia sukunimen valintaa. Pari voi valita yhteisen 

sukunimen, tai molemmat voivat pitää omat sukunimensä. Toinen puoliso voi ot-

taa myös kaksoisnimen: hän voi liittää yhdysviivalla oman sukunimensä perään 

puolisonsa sukunimen. Puolisot voivat ottaa myös kokonaan uuden nimen, joka 

on muodostettu heidän omista sukunimistään. 

         Sukunimen valintaan vaikuttavat useimmiten monet eri tekijät. Näitä teki-

jöitä ovat muun muassa perheen yhtenäisyys, perinteiden kunnioitus tai 

perinteistä poikkeaminen, yksityinen tai ammatillinen identiteetti sekä käytännön 

asiat (Carbaugh 1996: 94, 109).      

       Sukunimen valinta on henkilökohtainen asia, joka voi herättää paljon 

ajatuksia ja tunteita. Oma sukunimi voi tuntua hyvinkin rakkaalta ja kiinteältä 

osalta identiteettiä, jolloin siitä luopuminen voi olla vaikeaa, ellei jopa mahdo-

tonta. Jollekin taas sukunimi voi olla epämieluisa tai yhdentekevä (Hagström 

2006: 156, 168). Tällöin nimen vaihtaminen avioliiton yhteydessä ei vaadi suuria 

pohdintoja nimi-identiteetin säilyttämisestä, varsinkin, jos tavoitteena on perheen 

yhteinen sukunimi (Piironen 2003: 1).  

        Mikäli avioituva pari valitsee yhteisen sukunimen, on huomattavasti 

tavallisempaa, että nainen ottaa miehensä sukunimen avioituessaan kuin toisin 

päin. Vaikka miehen nimen ottaminen yhteiseksi nimeksi ei ole kovin vanha 

traditio, kyseisen tavan murtaminen on ilmeisen hankalaa (Brylla 2001: 17). 

Vaimon sukunimen valitseminen yhteiseksi nimeksi on ollut Suomessa 

mahdollista 26 vuotta (vuodesta 1986 lähtien), mutta edelleen hyvin pieni osa 

pareista (1,7 %) valitsee vaimon nimen. Nimikulttuurin muuttaminen vaatiikin 

aikaa (Entzenberg 2004:35). 
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         Olen aina ollut kiinnostunut sukunimistä, ja näin ollen kiinnitän niihin myös 

paljon huomiota. Olen kiinnostunut siitä, miten ihmiset suhtautuvat omaan suku-

nimeensä: millaisia mielikuvia se herättää, ja kuinka kiinteästi se on sidoksissa 

yksilön identiteettiin. Tarkastelen mielelläni sitä, mistä syistä yksilöt ovat vaihta-

neet sukunimensä avioliiton tai muun yhteydessä. Koska harva pari valitsee vai-

mon sukunimen yhteiseksi nimeksi, on aihe yhteiskunnallisestikin kiinnostava. 

         Kiitokset tästä tutkimuksesta kuuluvat ohjaajalleni Terhi Ainialalle sekä 

kannustaville sukulaisilleni, ystävilleni ja opiskelukavereilleni. Suurimmat kiitok-

set osoitan 14 informantilleni, jotka ovat suhtautuneet tutkimukseen erittäin myö-

tämielisesti. 

 

1.1Tutkimustehtävä 

 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee miesten sukunimen valintaa avioitumisen 

yhteydessä. Tarkastelen, miksi 14 informanttiani ovat valinneet vaimon sukuni-

men, kaksoisnimen tai uudelleen muodostetun nimen. Työni tärkein kysymys on, 

mistä syistä miehet ovat valinneet vaimon sukunimen. Lisäksi tutkin, kuinka kiin-

teästi informantit kokevat sukunimen osana identiteettiä. Selvitän myös infor-

manttieni kohtaamia reaktioita ja asenteita nimenvalintaa kohtaan. 

         Koska miesten sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä ei ole tutkittu 

aiemmin, tutkimukseni on ennen kaikkea peruskartoitus miesten sukunimen va-

linnan syistä avioitumisen yhteydessä.  

      Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat siis seuraavat: 

1. Mistä syistä on päätetty valita vaimon sukunimi/ uudelleen muodostettu nimi 

yhteiseksi nimeksi? 

       2.   Koetaanko sukunimi osaksi identiteettiä? 

       3.   Miten lähipiiri reagoi nimenvalintaan?  

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimukseni jakautuu kahdeksaan lukuun. Johdannossa esittelen tutkimusaiheen 

lisäksi aiempia tutkimuksia, tutkimusaineiston ja -metodit sekä keskeisen termis-



 

3 
 

tön. Luvussa kaksi kerron sukunimikäytänteistä ennen ja nyt, sukunimilaista sekä 

nimi-identiteetistä. Luku kolme on ensimmäinen analyysiluku, jossa tuon esille 

vaimon sukunimen valinneiden informanttien esittämät syyt nimenvalintaan, 

heidän ajatuksia nimi-identiteetistä sekä lähipiirin reaktiot nimenvalintaan. Lu-

vussa neljä esittelen kaksoisnimen ottaneiden informanttien ajatukset sukunimen 

valinnasta, nimi-identiteetistä ja lähipiirin reaktiot, ja luvussa viisi esittelen uudel-

leen muodostetun sukunimen ottaneiden informanttien ajatukset sukunimen valin-

nasta, nimi-identiteetistä ja lähipiirin reaktioista samoin kuin luvuissa kolme ja 

neljä.  Luvussa kuusi kokoan yhteen informanttien sukunimen valintaan johtaneet 

syyt. Luvussa seitsemän kokoan informanttien esille tuomat lähipiirin reaktiot ja 

asenteet yhteen. Luku kahdeksan on päätäntöluku, jossa esitän tutkimukseni pää-

telmät sekä jatkotutkimusaiheita.  

 

           1.3 Aiemmat tutkimukset 

 

Suomessa Sirkka Paikkala (mm. 2004) on selvittänyt sukunimistöä. Myös Pirjo 

Mikkonen (mm. 1974) on tutkinut sukunimiä. He ovat yhdessä selvittäneet suku-

nimien taustoja teoksessa Sukunimet (2000), jota olen käyttänyt keskeisenä läh-

teenä tutkimuksessani. Suomenruotsalaista sukunimistöä on tutkinut Marianne 

Blomqvist (2006). Minna Nakari (2011) on tutkinut naisten nimifraaseissa esiin-

tynyttä variaatiota virallisissa asiakirjoissa vuosien 1780–1930 välillä. 

    Miesten sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä on Suomessa tutkinut 

Katariina Kemppainen (1993) pro gradu -työssään Mannens släktnamn eller 

hustruns? – En studie i verkningarna av 1985 års släktnamnslag. Hän tutkii myös, 

mistä syistä jotkut naiset ovat säilyttäneet sukunimensä vuosien 1986–1989 

välillä. Kemppainen tutkii erityisesti informanttien iän, asuinpaikan ja sukunimen 

vaikutusta nimenvalintaan.  

    Sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä juridiselta kannalta on tutkinut 

Anna-Sofia Piiroinen (2003) pro gradu -tutkielmassaan Puolison sukunimen va-

linta parisuhdetta solmittaessa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Pii-

ronen tarkastelee Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin sukunimikäytäntöjä avioi-

tumisen yhteydessä.       

        Naisten sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä on tutkinut Elina 

Stormbom pro gradu -tutkielmassaan ”Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläi-
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selle liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta”: Nuorten naisten sukunimen valin-

ta avioliiton yhteydessä (2011). Tutkimus on metodeiltaan samankaltainen kuin 

oma tutkimukseni.  Stormbomin tutkimuksessa 12 naista esittää ajatuksiaan suku-

nimen valinnasta avioitumisen yhteydessä sekä nimi-identiteetistä, eli kokemusta 

nimestään osana identiteettiä ja siitä, millaiset sukunimet koetaan ihanteellisiksi. 

Tutkimus sisältää myös internetistä kerätyn aineiston, johon on vastannut 250 

naista kyselylomakkeella. Peilaan tutkimustuloksiani Stormbomin vastaaviin tu-

loksiin.  

     Sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä on Ruotsissa tutkinut Sonja 

Entzenberg (2004, 2005). Hän on tutkinut sukunimen valinnan syitä sekä eri ni-

mivaihtoehtojen suosiota. Samaa aihetta on tutkinut myös Emelie Högberg 

(2010). Högbergin (2010) tutkimuksessa on 14 informanttia, joista kolme on va-

linnut vaimon sukunimen yhteiseksi sukunimeksi.  

         Naisten sukunimen valintaa avioitumisen yhteydessä ovat Amerikassa 

tutkineet David. R. Johnson ja Laurie K. Scheuble (1995) sekä Jean M. Twenge 

(1997). Myös Elizabeth A. Suter (2004) ja Michele Hoffnung (2006) ovat selvit-

täneet naisten sukunimen valinnan syitä.   

         Suomessa ei ole tutkittu uudelleen muodostettuja sukunimiä, eli kahdesta 

sukunimestä muodostettuja uusia nimiä. Leenastiina Simolalla on pro gradu -työ 

tekeillä uudelleen muodostetuista nimistä. Ruotsissa aihetta on tutkinut Eva Bryl-

la (2008). Viittauksia uudelleen muodostetuista nimistä löytyy myös yhdysval-

talaisesta tutkimuksesta (Carbaugh 1996: 93).   

         Nimen ja identiteetin suhdetta on tutkinut Anna Masanti pro gradu –tutkiel-

massaan Oman nimen kuuleminen on kuin halaus: Nuorten naisten nimi-identi-

teetin ja nimimielteiden tarkastelua (2010). Vaikka tarkastelun kohteena ovat yk-

silöiden kokemukset etunimistään, sivuaa tutkimus myös yksilöiden ajatuksia 

sukunimistään ja sukunimen valinnasta avioituessa. 

     Nimi-identiteettiin liittyviä viittauksia löytyy myös Sofia Kotilaisen 

tutkimuksesta Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun 

alusta 1950-luvulle (2008) ja Eero Kiviniemen teoksesta Rakkaan lapsen monet 

nimet: Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta (1982).  

     Ruotsissa nimi-identiteettiä ovat tutkineet muun muassa Emilia Aldrin 

(2010, 2011) ja Charlotte Hagström (2006). Yhdysvalloissa nimi-identiteettiä 

ovat tutkineet Donal Carbaugh (1996) ja Richard D. Alford (1988). 
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        Yhdysvalloissa  Laura  Hamilton,  Claudia  Geist  ja  Brian  Powell  (2011)  ovat  

tutkineet sukunimen valintaan avioitumisen yhteydessä kohdistuvia asenteita. 

Gordon B. Forbes, Leah E. Adams-Curtis ym. (2002) ovat tutkineet kaksoisnimen 

ottaneihin miehiin ja naisiin kohdistuvia käsityksiä. Laurie K. Scheuble, David R. 

Johnson ym. (2011) ovat selvittäneet opiskelijoiden asenteita sukunimenvalintaa 

kohtaan sekä nimenvalintasuunnitelmia.    

 

1.4 Tutkimusmetodit 

 

Tutkimukseni on ennen kaikkea sosio-onomastista nimistöntutkimusta. Sosio-

onomastisessa nimistöntutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat nimien käyttö ja 

variaatio. Sosio-onomastinen tutkimusmenetelmä ottaa huomioon nimien sosiaa-

lisen ja tilanteisen kentän, jossa nimiä käytetään. (Ainiala – Saarelma – Sjöblom 

2008: 75.) 

     Myös kansanlingvistinen tutkimus eli kansanonomastiikka on sosio-ono-

mastista nimistöntutkimusta. Tarkasteltavina ovat silloin tavallisten kielenkäyt-

täjien, eli maallikoiden, suhtautuminen nimiin ja nimiin liittyvät asenteet (Ainiala 

ym. 2008: 77). Tuoreessa tutkimuksessa on alettu puhua kansanonomastiikasta, 

jolla määritelmän mukaan tarkoitetaan maallikoiden nimiä ja nimistönkäyttöä 

koskevien havaintojen ja käsitysten tutkimusta (Ainiala – Halonen 2011: 193).  

     Vaikka maallikoilla ei ole kielitieteellistä koulutusta eikä edellytyksiä ym-

märtää kielen rakennetta tai variaatiota lingvistin tavoin, he kuitenkin ovat tietoi-

sia kielestä ja puhuvat siitä. Maallikot eivät usein erota kieltä ja sen käyttäjiä toi-

sistaan. Nancy A. Niedzielski ja Dennis R. Preston jakavat maallikoiden puheen 

kielestä kahteen tasoon: kieltä itseään koskevaan puheeseen (metakieli 1) ja pu-

heeseen, joka liittyy kielenkäyttäjiin liittyviin uskomuksiin ja asenteisiin (meta-

kieli 2). (Vaattovaara 2009: 30; Niedzielski – Preston 2000: 14, 302–312.) Samal-

la jaottelumenetelmällä voidaan analysoida myös maallikoiden nimiä koskevaa 

puhetta: metakieli 1 kuvaa maallikoiden puhetta itse nimistä ja metakieli 2 nimien 

käyttöä ja nimenkäyttäjiin liittyviä uskomuksia (Ainiala – Halonen 2011: 193).  

    Ainialan ja Saarelma-Maunumaan mukaan (2001: 580) nimistöntutkimuk-

sessa kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja sosio-onomastinen puoli on voimistunut, 

kun taas etymologinen ja historiallinen näkökulma on vähentynyt. Sosio-onomas-

tisia nimistöntutkimuksen pro gradu -tutkielmia onkin ilmestynyt/ilmestymässä 



 

6 
 

liuta (Heinonen 2008; Masanti 2010; Stormbom 2011; Simola, tulossa; Perttula, 

tulossa). Oma tutkimukseni asettuu erityisesti Stormbomin tutkimuksen rinnalle.   

     Koska itseäni kiinnostaa myös sukunimien (ja ylipäätään nimien) etymo-

loginen tutkimus, olen selvittänyt informanttieni entisten ja nykyisten sukunimien 

taustat mahdollisimman tarkasti. Keskeisin lähde sukunimien taustoituksessa on 

Mikkosen ja Paikkalan teos Sukunimet (2000). Kaikista sukunimistä ei löydy 

tietoja. Tästä syystä olen esittänyt omia hypoteeseja joidenkin nimien taustoista. 

Olen käyttänyt apuna sukunimiin liittyvää teoriakirjallisuutta (mm. Nissilä 1976) 

Pöyhösen sukunimikartastoa (2003) sekä karttahakua (Kansalaisen karttapaikka).    

 

1.5 Aineisto 

 

Aineistoni koostuu 14 informantin (ks. taulukko 1) haastattelusta. Koska miesten 

sukunimen valinnan syitä ei ole ennen tutkittu, en ole rajannut informantteja iän, 

synnyin- tai asuinpaikan, koulutuksen tai naimisiinmenovuoden mukaan. In-

formantit ovat syntyneet vuosien 1961–1988 välillä, ja he ovat menneet naimisiin 

vuosien 1986–2011 välillä. Seitsemän heistä on kotoisin Etelä-Suomesta, kolme 

Itä-Suomesta ja kolme Pohjois-Suomesta. Yksi informanteista (Hille-Taskila) on 

kotoisin Lounais-Saksasta. 13 informanttia asuu Etelä-Suomessa, heistä yhdeksän 

pääkaupunkiseudulla. Yksi informanteista (Flinck) asuu Pohjois-Suomessa. Yh-

deksällä informantilla on yliopisto- tai korkeakoulututkinto, kolmella ammattikor-

keakoulututkinto ja kahdella ammattikoulututkinto. Informanttien äidinkieli on 

suomi, paitsi Hille-Taskilan, jonka äidinkieli on saksa. Hänen, kuten muidenkin 

informanttien, haastattelu käytiin suomeksi.   

         Informanteista yhdeksän on ottanut vaimon sukunimen, kaksi kaksoisnimen 

ja kaksi uudelleen muodostetun sukunimen. Vaimon sukunimen ottaneet infor-

mantit ovat nimeltään Flinck, Hietaranta, Kirstinä, Peräsaari, Rinkinen, Ruhti-

nas, Rulja, Ruuskanen ja Saravuo. Kaksoisnimen ottaneet ovat nimeltään Hille-

Taskila, Luuppala-Roos ja Warsa-Ritaranta. Uudelleen muodostetun nimen otta-

neet informantit ovat nimeltään Kannonkerä ja Nuottokari. En mainitse infor-

manttien etunimiä. Olen tehnyt 12 haastattelua kasvotusten ja kaksi puhelimitse. 

Suurin osa haastatteluista on tehty loka-marraskuussa 2011. Kaksi haastattelua on 

tehty joulu- ja tammikuussa. Suurin osa haastatteluista on tehty Helsingissä. Yksi 

haastatteluista on tehty Salossa ja kaksi Tampereella. Kaikki kasvotusten tehdyt 
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haastattelut on tehty jossakin rauhallisessa kahvilassa, ja ne ovat kestoltaan 13–48 

minuuttia. Hietarantaa ja Ruljaa olen haastatellut puhelimitse. Puhelinhaastattelut 

kestivät 10–12 minuuttia. Olen myös lähettänyt joillekin informanteille lisä-

kysymyksiä sähköpostitse. Haastattelukysymykset ovat tarkemmin eriteltynä liit-

teessä yksi. Kysymykset ovat hieman vaihdelleet kunkin informantin tilanteen 

mukaan. 

         Olen tavoittanut informantit tuttujeni kautta, ja he kaikki ovat minulle 

ennestään tuntemattomia. Yksi informanteista löytyi Vauva-lehden keskustelu-

palstalle jättämäni ilmoituksen kautta. Vaikka informantit olivat tuntemattomia, 

he olivat haastattelutilanteessa avoimia ja perusteellisia. Koska aihe on henkilö-

kohtainen, on ymmärrettävästi mahdollista, että he ovat jättäneet joitain asioita 

kertomatta. Esitän informanttien ajatuksia siten kuin olen itse niitä tulkinnut. 

    Vastauksiin on oletettavasti vaikuttanut se, milloin informantti on mennyt 

naimisiin. Voisi olettaa, että jos naimisiinmenosta on kulunut vasta vähän aikaa, 

nimen valintaprosessi sekä lähipiirin reaktiot ovat vielä tuoreessa muistissa. 

Vastaavasti jos on ollut jo pitkään naimisissa, nimenvalintaan liittyvät asiat ovat 

saattaneet unohtua osin. Toisaalta voi olettaa, että sukunimi-identiteettiä on hel-

pompi pohtia, kun nimeä on kantanut jo jonkin aikaa. Jos taas avioitumisesta on 

kulunut hyvin vähän aikaa, sukunimi ei ole vielä ehtinyt muodostua osaksi identi-

teettiä.  

         Haastatteluista on olemassa nauhoitteet Helsingin yliopiston suomen kielen, 

suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella sekä 

sanatarkat litteraatit. Analyysiluvut sisältävät joitakin suoria lainauksia litteraa-

teista. Lainaukset tunnistaa pienestä rivivälistä ja sisennyksestä. 

         Luvussa seitsemän käytän informanttien kertomien lähipiirin reaktioiden ja 

asenteiden lisäksi aineistona Vauva-, Kaksplus-, naimisiin.info-, Meidän Perhe- ja 

Suomi24-keskustelupalstoilta poimimiani kommentteja miesten sukunimen valin-

nasta. 
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Taulukko 1. Informanttien tiedot. Ensimmäisessä palkissa on vaimon sukunimen 
ottaneiden tiedot, toisessa kaksoisnimen ottaneiden tiedot ja kolmannessa uudelleen 
muodostetun nimen ottaneiden tiedot. 
           

Informantti  Syntymä- Synnyin- Entinen sukunimi Avioitu- Koulutus   

    vuosi seutu     misvuosi     

Flinck  1988 Pohjois- Karjalainen  2010 Lapin ammattiopisto 

      Suomi           

Hietaranta  1966 Etelä- Saario  2001 Tampereen teknillinen 
      Suomi       yliopisto 

Kirstinä  1976 Etelä- Hintikka  2005 Pohjois-Karjalan 
      Suomi       ammattikorkeakoulu 

Peräsaari   1968 Itä- Mustonen   1993 Aalto-yliopisto 
      Suomi          

Rinkinen  1969 Etelä- Maurola  2003 Aalto-yliopisto 
      Suomi       (kesken)   

Ruhtinas  1988 Itä- Lehkonen  2010 Mikkelin ammatti- 
      Suomi       korkeakoulu  

Rulja  1988 Etelä- Laakso  2011 Hämeen ammatti- 
      Suomi       korkeakoulu 

Ruuskanen 1978 Etelä- Koivistoinen   2007 Tampereen   

      Suomi       ammattiopisto 

Saravuo   1963 Etelä- Järvinen   2001 Maanpuolustus- 

      Suomi       korkeakoulu 

               

Hille-Taskila 1961 Lounais- Kirschvink  1986/ Utrecht School   
      Saksa     2000 of The Arts 

Luuppala-Roos 1961 Etelä-  -  1997 Sibelius-Akatemia 
      Suomi        (kesken)   

Warsa-Ritaranta 1975 Itä- Paasonen  2010 Helsingin yliopiston 
      Suomi       teologinen tiedekunta 

                 

Kannonkerä  1981 Pohjois- Keränen   2010 Aalto-yliopisto  
      Suomi          

Nuottokari  1981 Pohjois- Karppanen   2009  Helsingin yliopiston 

     Suomi      matemaattis-luonnon- 

              tieteellinen tiedekunta 
 
 

1.6 Termistö  

 

Sukunimi on ihmisen virallisen etunimen tai etunimien perässä oleva lisänimi 

(Ainiala ym. 2008: 172). Sukunimi voi olla vain henkilöllä, jolla on etunimi 

(Paikkala 2004: 65). Sukunimi ja suvun nimi eivät välttämättä ole sama asia. 
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Vaikka sukunimi periytyy, yksilön sukunimi ei välttämättä ole sama kuin muilla 

suvun jäsenillä (Paikkala 2004: 66). Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yksilö 

on vaihtanut nimeä avioituessa. 

         Sukunimi periytyy suvussa tiettyjen sääntöjen mukaan. Eri kulttuureissa on 

erilaisia käytäntöjä sukunimen periytymisen suhteen. Joissakin kulttuureissa 

nainen avioituessa säännönmukaisesti saa aviomiehensä sukunimen, kun taas 

toisissa kulttuureissa hän voi pitää tyttönimensä, eli nimen, joka hänellä oli ennen 

avioitumista. Koska monissa kulttuureissa myös mies voi avioituessa ottaa 

vaimon sukunimen, voisi puhua myös poikanimestä (ruots. pojknamn), mutta 

termi ei ole vakiintunut suomen kieleen. Termiä syntymänimi (ruots. födel-

senamn) voi käyttää sukunimestä, jonka ihminen saa heti syntymän jälkeen. 

(Ainiala ym. 2008: 172.) Käytän tutkimuksessa termiä syntymänimi tai entinen 

sukunimi puhuttaessa yksilön syntyperäisestä nimestä. 

        Aviollinen kaksoisnimi on sukunimi, johon on liitetty yhdysviivan avulla 

puolison sukunimi oman sukunimen perään (Ainiala ym. 2008: 172). Käytän 

termiä kaksoisnimi, kun kyseessä on yhdysviivalla erotetuista kahdesta sukuni-

mestä. Viittaan luvussa 2 muissa Pohjoismaissa käytössä olevaan välinimeen 

(mellannamn), joka voi olla yksilön syntymänimi tai puolison sukunimi. Yhdys-

valloissa on mahdollista käyttää kaksoisnimeä (hyphenated name) myös ilman 

yhdysviivaa. Informantit käyttävät kaksoisnimestä myös termejä yhdistelmänimi 

tai tuplanimi.   

         Termillä uudelleen muodostettu nimi tarkoitan kahdesta sukunimestä muo-

dostettua uutta nimeä. Esimerkiksi nimistä Kosonen ja Järveläinen voi muodostaa 

nimen Kosojärvi. Juridisissa yhteyksissä uudelleen muodostetusta nimestä käyte-

tään myös termiä uudisnimi1 (Kangas 1998; Piironen 2003). Ruotsalaisissa tutki-

muksissa on käytetty termiä kombinationsnamn (mm. Entzenberg 2004). 

         Nimi-identiteetillä tarkoitetaan sitä, millainen yhteys nimellä on yksilön 

identiteettiin sekä sitä, kuinka yksilö ylipäätään suhtautuu nimiinsä. Käytän ter-

miä nimi-identiteetti puhuttaessa yksilön suhtautumisesta sukunimeensä ja suku-

nimen merkityksestä yksilön identiteetille. 

 

                                                                   
1  Nimistöntutkimuksessa uudisnimellä tarkoitetaan 1800-luvun puolivälistä lähtien syntyneitä uudenlaisia sukunimi-
malleja. Tällaisia olivat erityisesti luontoaiheiset Virtanen- ja Laine-tyyppiset nimet, joista monet ovat yleisimpiä sukuni-
miä Suomessa. (Ainiala 2008: 221)   
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2 Sukunimikäytänteistä ja nimi-identiteetistä 

  

Tuon tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa esille sukunimen valinnan taustoja. 

Esittelen luvun lopussa tilastotietoja sukunimen valinnasta vuosien 1986–2011 

väliltä. Toisessa alaluvussa tuon esille Suomen lain kohtia sukunimen valinnasta 

avioitumisen yhteydessä. Koska sukunimilaki on vaikeaselkoinen, esittelen lain 

kohdat pääpiirteittäin. Esittelen alaluvussa myös kuvitteellisen avioituvan paris-

kunnan eri sukunimivaihtoehtoja. Koska lasten sukunimet saattavat vaikuttaa 

vanhempien sukunimivalintoihin, valotan sukunimilakia myös lasten sukunimien 

osalta. Kolmannessa alaluvussa kerron sukunimikäytännöistä Ruotsissa, Norjassa 

ja Islannissa. Vertaan muiden Pohjoismaiden käytänteitä Suomen vastaaviin. 

 

2.1 Sukunimen valinnan ja sukunimikäytänteiden taustoista  

 

Sukunimien tarve on syntynyt välttämättömästä yksilön tarkemmasta tunnistami-

sesta. Tähän vaikutti se, että kaupunkeihin keskittyi enemmän asukkaita. Kaupan-

käynti ja muu kanssakäyminen ei-paikallisten kanssa nosti myös osaltaan tarvetta 

sukunimille. Sukunimistä tuli tarpeellisia myös siksi, että periytyvällä nimellä 

voitiin osoittaa perinnöllisiä oikeuksia muun muassa omaisuuteen ja ammattiin. 

(Paikkala 2004: 86.)  

         Vanhastaan naisten sukunimikäytäntöihin Suomessa vaikutti sääty, sekä li-

säksi se, miten itsenäinen asema hänellä oli puolisona ja leskenä. Sukunimi periy-

tyi isältä tyttärelle, mikäli tytär kuului periytyvän sukunimijärjestelmän piiriin. 

(Paikkala 2004: 555.) 

         Ranskassa 1700-luvulla romantiikan aikakaudella vaimo alettiin kirjata mie-

hen nimelle. Tämä johtuu siitä, että naisen asemaa arvioitiin uudelleen. Nainen 

alistettiin entistä tiukemmin miehen alaisuuteen, ja tästä syystä säätyläisnaisia 

alettiin kutsua miehensä nimellä. Tapa levisi Suomeen Ruotsin kautta, aluksi vain 

säätyläispiireihin.  Suomessa tosin aatelisrouvilla ei ollut oikeutta käyttää miehen-

sä nimeä 1700-luvun lopulle asti. (Paikkala 2004: 559.) 

         Ulkomailta tulleiden vaikutteiden lisäksi käytännöt syyt vaikuttivat Suo-

messa sukunimien käyttöön. Vuoden 1734 yleisen naimiskaaren lain mukaan vai-
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mon tuli seurata miehensä tilaa ja säätyä. Vuoden 1713 rankijärjestyksessä2 on ol-

lut sama periaate. Myös sukunimeä alettiin pitää osana ”tilaa ja säätyä”. (Paikkala 

2005.) 

       Muutos sukunimikäytänteissä ei kuitenkaan tapahtunut nopeasti. Vaimot 

kirjattiin sekä omalla että miehen sukunimellä tyyliin ”Annette Castrén född Fon-

selius”. Tästä on syntynyt vakiintunut lyhenne o.s. eli omaa sukua. Itäsuoma-

laiseen talonpoikaiskulttuuriin kuului, että naiset säilyttivät sukunimensä avioi-

tuessaan (Paikkala 2005). Osa talonpoikaisnaisista piti oman sukunimensä pai-

koin jopa 1900-luvun alkupuolelle asti (Paikkala 2004: 555).     

       Suomessa  on  ollut  toisinaan  käytäntönä  myös,  että  renki  on  isännäksi  tul-

tuaan ottanut talonnimen (Mikkonen – Paikkala 2000: 23). Oli käytännöllistä, että 

kotivävy otti uuden perheyhteisön nimen, koska hänestä saattoi tulla perheen pää 

ja veronmaksaja. Hän saattoi kotivävynä saada myös pojan ja perillisen oikeudet. 

(Paikkala 2004: 557.)  

       Suomen ensimmäinen sukunimilaki tuli voimaan vuonna 1921. Sukunimi-

laissa määrättiin, että kaikilla tuli olla sukunimi. Laki ei kuitenkaan velvoittanut 

naisia käyttämään miehen nimeä. Vuoden 1929 avioliittolaki kuitenkin määräsi 

naiset ottamaan miehen nimen tai kaksoisnimen. Vuoden 1985 sukunimilain 

myötä (astui voimaan vuonna 1986) miehen nimen käyttöpakko poistui. (Paikkala 

2004: 562.) Tällöin tuli mahdolliseksi myös se, että mies voi ottaa vaimonsa su-

kunimen tai kaksoisnimen (Kangas 1998: 75, 81). 

       Vuodesta 1986 avioituvat parit ovat voineet valita myös kokonaan uuden 

sukunimen, jonka voi esimerkiksi muodostaa puolisoiden entisistä sukunimistä 

(Kangas 1998: 93). Uudelleen muodostetuista nimistä on tullut viime aikoina jopa 

trendi. Taustalla on halu erottua yksilönä sekä halu perustaa oma sukuhaara. 

(Mölsä 2011.) Nykyajan sukunimen valinta onkin menossa koko ajan yksilölli-

sempään suuntaan, siitä kertoo myös se, että yhä useammat avioparit säilyttävät 

sukunimensä (ks. Taulukko 2). Toisaalta myös moni haluaa palauttaa sukunimen-

sä sellaiseksi kuin se on ollut ennen nimien suomalaistamista vuonna 1905. Van-

hat ruotsin- ja venäjänkieliset sukunimet ovat hiljalleen palaamassa takaisin. Ta-

ustalla voi olla halu palata alkuperäiseen sukuun. (Mölsä 2011.)   

                                                                   
2 Vuoden 1713 rankijärjestys määritteli julkisten virkojen ja armeijan upseeriston hierarkian 
(Paikkala 2005). 
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       Taulukosta 2 käy ilmi puolisoiden sukunimen valinta vuosien 1986–2011 

väliltä. Vaimon sukunimen valitseminen yhteiseksi nimeksi on hiljalleen noussut 

1,7 prosenttiin. Miesten kaksoisnimen epäsuosio voi johtua siitä, että kaksois-

nimen käyttöönotto on leimautunut naisten käytännöksi (Kangas 1998: 81). Vas-

taavasti kuitenkin naisten kaksoisnimen käyttöönottaminen on hieman laskenut 

vuodesta 1995 lähtien. Ylipäätään miehen sukunimen valitseminen yhteiseksi ni-

meksi on laskenut lähes 20 prosenttia vuodesta 1986. Vastaavasti omien suku-

nimien säilyttäminen on kasvanut noin 17 prosenttia vuoteen 2011 mennessä. 

Melkein yksi neljäsosa pareista siis pitää omat sukunimensä. Sukunimen säilyt-

tämisen suosio voi johtua siitä, että vanhemmalla iällä naimisiin menneet parit 

ovat tehneet jo uraa, ja näin ollen sukunimen vaihtamisesta voi olla haittaa työyh-

teisössä (STT 2008). Uudelleen muodostetuista sukunimistä ei löydy tilastotieto-

ja. Vain parikymmentä paria vuodessa anoo sukunimiensä yhdistämistä nimilau-

takunnasta (Tunturi  2011). 

 

Taulukko 2. Puolisoiden sukunimen valinta 1986–2011    
Sukunimen valinta       1986 1995 2003 2011 
Puolisoilla yhteisenä miehen sukunimi 92,1 % 86,0 % 81,0 % 74,23 % 
a) pelkästään miehen 
nimi  85,1 % 77,8 % 73,5 % 67,42 % 
b) naisella kaksoisnimi   7,0 % 8,2 % 7,5 % 6,81 % 
Puolisoilla yhteisenä naisen sukunimi 0,4 % 0,7 % 1,3 % 1,70 % 
a) pelkästään naisen 
nimi  0,4 % 0,7 % 1,2 % 1,57 % 
b) miehellä kaksoisnimi   0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,13 % 
Puolisot säilyttäneet sukunimensä 7,5 % 13,3 % 17,8 % 24,07 % 

                (Väestörekisterikeskus 1.3.2012) 

 

2.2 Sukunimilaki  

 

Sukunimilain tavoitteena on edistää nimen pysyvyyttä. Avioituminen on vain 

yksi erityisistä syistä, jotka voivat aiheuttaa nimen muuttumisen. (Mäkynen 1991: 

12.) Nimilain 7 §:n mukaan puolisot voivat avioituessa valita yhteisen suku-

nimen, tai vastaavasti molemmat voivat pitää omat sukunimensä nimilain 8 §:n 

mukaan (Kangas 1998: 75, 95). Yhteinen sukunimi voi olla miehen tai naisen su-

kunimi tai heidän sukunimistään uudelleen muodostettu nimi (Kangas 1998: 76, 

93). Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa myös sellainen sukunimi, joka jom-
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mallakummalla puolisolla on ollut viimeksi naimattomana (Kangas 1998: 75). 

Pari voi valita myös jommankumman vanhemman tai isovanhemman nykyisen 

sukunimen tai nimen, joka kyseisellä sukulaisella on ollut viimeksi naimattomana 

ollessaan (Kangas 1998: 109, 112).   Yhteinen sukunimi ei saa olla jommankum-

man edellisestä avioliitosta tullut nimi. Kuitenkin jo aviossa olevat puolisot 

voivat hakea tällaista nimeä yhteiseksi nimeksi, koska hakemus edellyttää pelkäs-

tään puolison suostumusta, nimilaki ei estä hakemuksen hyväksymistä. (Kangas 

1998: 76–78.) 

         Mikäli toinen puoliso haluaa säilyttää vanhan sukunimensä, hänellä on 

mahdollisuus valita kaksoisnimi. Kaksoisnimen ensimmäinen osa voi olla se ni-

mi, joka puolisolla on naimisiin mennessään, tai hän voi hakea esimerkiksi äitinsä 

tyttönimeä nimen ensimmäiseksi osaksi (Kangas 1998: 80).  Vuodesta 1986 

lähtien on ollut mahdollista säilyttää myös aikaisemmasta avioliitosta peräisin 

oleva nimi kaksoisnimen etuosana (Kangas 1998: 84). Kaksoisnimen voi ottaa 

henkilökohtaiseen käyttöönsä vain toinen puolisoista (Kangas 1998: 81). 

Kaksoisnimi tulee erottaa yhdysviivalla vakiintuneen nimikäytännön mukaisesti. 

Nimilaissa ei kuitenkaan ole määräystä, jonka mukaan kaksoisnimien välissä eh-

dottomasti tulisi olla yhdysviiva, vaan taustalla on halu torjua muissa Pohjois-

maissa käytetyn välinimen käytön leviäminen Suomeen. (Kangas 1998: 83–84.)  

        Aviopari voi avioituessaan tai jo aviossa ollessaan hakea kokonaan uutta 

sukunimeä, joka ei ole vielä kenelläkään käytössä (laki24). Nimi voi olla muo-

dostettu puolisoiden omista sukunimistä (Kangas 1998: 93) Uudelleen muodos-

tetun nimen tulee olla muodoltaan ja kirjoitustavaltaan kotimaisen nimikäytännön 

mukainen. Nimen tulee myös olla yleisen moraalikäsityksen mukaan sopiva. (La-

ki24.) Nimen voi myös muodostaa pelkästään toisen puolison sukunimestä ja sii-

hen lisätystä muusta nimestä. Nimet voi yhdistää toisiinsa myös sellaisinaan, esi-

merkiksi nimet Nummi ja Laine voi yhdistää nimeksi Nummilaine (Kangas 1998: 

93.) 

         Nimilain 7.2 §:n mukaan vihkijän tulee tiedustella avioituvalta parilta, 

aikovatko he ottaa yhteisen sukunimen. Vihkijällä ei siis ole velvollisuutta kysyä, 

haluavatko puolisot säilyttää oman sukunimensä. Nimilaki sisältää näin ollen 

piilokehotuksen yhteisen sukunimen valitsemiseen. Juhlallisessa vihkimispro-

sessissa ihmisten valintoja on helppo ohjailla. Vihkimisen juhlallisesta luonteesta 

huolimatta siihen liittyy oikeudellisia seuraamuksia. Vihkijä on velvollinen nimi-
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lain 2 §:n mukaan merkitsemään vihkimisilmoitukseen tiedon avioituneen parin 

nimivalinnasta. Nimivalintaan liittyvät oikeusvaikutukset ovat voimassa avioitu-

mishetkestä alkaen. (Kangas 1998: 78.)   

         Pariskunnalla Veera Kumpulainen ja Simo Niemimaa on valittavissa yh-

teensä 12 sukunimen valintavaihtoehtoa. Heillä on omien sukunimiensä lisäksi 

vaihtoehtoina myös Veeran äidin tyttönimi Josefsson tai tämän äidin tyttönimi 

Kenttä sekä Simon äidin tyttönimi Riikonen ja tämän äidin tyttönimi Saari. Parin 

nimivaihtoehdot ovat siis seuraavat:  

    Veera ja Simo Niemimaa 

Veera ja Simo Kumpulainen 

    Veera Kumpulainen ja Simo Niemimaa 

Veera Kumpulainen-Niemimaa ja Simo Niemimaa 

Veera Kumpulainen ja Simo Niemimaa-Kumpulainen 

    Veera ja Simo Kumpumaa/Laineniemi/Niemikumpu 

    Veera ja Simo Josefsson/Kenttä/Riikonen/Saari 

  

     Periaatteessa myös Kumpuniemi olisi mahdollinen, mutta nimellä on jo 

kantajia (Väestörekisterikeskus).  

         Nimilain 2.1 §:n mukaan avioliitossa syntyneelle lapselle annetaan se su-

kunimi, joka vanhemmilla on lapsen syntymähetkellä, mikäli vanhemmilla on 

yhteinen sukunimi (Kangas 1998: 42; Mikkonen – Paikkala 2000: 46). Avioliitos-

sa syntyneille täyssisaruksille tulee antaa kaikille sama sukunimi. Mikäli vanhem-

mat ovat säilyttäneet omat sukunimensä, lasten nimivaihtoehdot ovat joko isän tai 

äidin nimi. (Kangas 1998: 44.) Lapselle ei voi nimilain mukaan antaa kaksois-

nimeä. Tämä johtuu siitä, että kaksoisnimi on tarkoitettu vain yksilön henkilökoh-

taiseen käyttöön. Mikäli avioparin toisella osapuolella on kaksoisnimi, lapselle 

annetaan kaksoisnimen jälkimmäinen osa, joka on puolisoiden yhteinen nimi. 

(Kangas 1998: 50.)  

         Jos lapsi syntyy avoliittoon, lapselle annetaan äidin sukunimi, mikäli lapsen 

isän isyyttä ei ole vahvistettu. Mikäli isyys on vahvistettu, lapsen äidillä on yksin-

oikeus päättää, kumman vanhemman nimen lapsi saa. Avoliitossa on mahdollista 

antaa eri sukunimet täyssisaruksille. (Kangas 1998: 53.)   
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2.3 Sukunimikäytännöt muissa Pohjoismaissa 

   

Pohjoismaiden nimijärjestelmissä on paljon yhteisiä piirteitä historiallisista syistä. 

Pohjoismaat ovat tehneet myös paljon yhteistyötä lainsäädännössä, ja näin ollen 

nimilaeissa on paljon samankaltaisia piirteitä. (Paikkala 2004: 564.) Norjassa on 

Pohjoismaiden vapain sukunimilaki, kun taas Islannissa vallitsee vastaavasti tiu-

kin lainsäädäntö sukunimien osalta (Piironen 2003: 45–47, 61).  

     Ruotsissa vaimon velvollisuus ottaa miehen nimi avioliittoa solmittaessa 

kesti 43 vuotta: vuoden 1920 avioliittokaaresta vuoden 1963 nimilakiin. Vaimo 

sai vuonna 1963 oikeuden säilyttää tyttönimensä, mutta tästä huolimatta miehen 

nimi pääsääntöisesti tuli käyttöön myös naiselle. (Piironen 2003: 33.) Ruotsissa 

tuli vuonna 1982 voimaan laki, joka vapautti naiset miehen nimen alaisuudesta 

(Entzenberg 2004: 36). Laki vastaa Suomen vuonna 1986 voimaan astunutta la-

kia, jonka mukaan myös mies voi ottaa vaimon sukunimen tai molemmat voivat 

pitää omat sukunimensä. Ruotsissa vallitsee muutenkin samankaltainen sukunimi-

laki kuin Suomessa: pari ei esimerkiksi voi valita jommankumman entisestä avio-

liitosta peräisin olevaa nimeä yhteiseksi nimeksi (Högberg 2010: 5; Piironen 

2003: 34).  

     Ruotsissa on käytössä välinimi (mellannamn). Välinimi sijoittuu etunimen 

ja varsinaisen sukunimen väliin, esimerkiksi Kristina Lindman Karlsson. 

Välinimen voi ottaa avioituessa, jolloin puoliso voi käyttää avioliittoa edeltänyttä 

sukunimeään välinimenä. On myös mahdollista antaa lapselle molempien 

vanhempien sukunimet, jolloin toinen sukunimistä on välinimi. Välinimi ei kui-

tenkaan ole sukunimi, sukunimeä koskevat säännökset eivät periaatteessa koske 

välinimeä (Piironen 2003: 36–38.)  

         Norjassa on tullut jo vuonna 1965 voimaan laki, jonka mukaan mies voi ot-

taa vaimonsa sukunimen. Tätä ennen, vuosien 1923–1949 välillä, vaimo sai avioi-

tuessa miehensä sukunimen käyttöönsä. Vaimon oli kuitenkin mahdollista saada 

erityisin perustein lupa tyttönimen säilyttämiseksi. Vuonna 1949 nimilakiin teh-

tiin muutos, jonka mukaan vaimo pystyi halutessaan säilyttämään tyttönimensä il-

man erityisiä perusteita. (Piironen 2003: 21–22.) Vuonna 2003 tuli voimaan uusin 

nimilaki, jonka lähtökohtana on individuaalinen vapaus valita sukunimi (Piironen 

2003: 21, 39). Puolisot voivat halutessaan ottaa toisen puolison sukunimen, 

keksiä uuden sukunimen tai ottaa käyttöön jo olemassa olevan nimen, joka ei ole 
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suojattu. He voivat myös ottaa erilaisia kaksoisnimiyhdistelmiä tai yhdistelmiä, 

joissa yhdistyy heidän välinimensä ja sukunimensä. Toisin sanoen mahdollisuu-

det valita sukunimi ovat melko rajattomat. Ainoastaan aikaisemmasta avioliitosta 

peräisin olevaa nimeä ei voi ottaa yhteiseksi sukunimeksi (Piironen 2003: 39.) 

         Islannin sukunimikäytäntö poikkeaa muiden Pohjoismaiden nimikäytännös-

tä. Vain noin 10 prosentilla islantilaisista on käytössään sukunimi. Suurimmalla 

osalla on käytössään patronyymi tai matronyymi, joka muodostetaan isän tai äidin 

etunimestä ja liitteestä -dóttir tai  -son. Islannin nimilain mukaan (tullut voimaan 

vuonna 1996) avioituva pari ei voi ottaa toisen puolison patronyymiä, matro-

nyymiä tai sukunimeä yhteiseksi sukunimeksi. Myös uusien sukunimien käyt-

töönotto on kielletty. Välinimen käyttö on sallittu: toinen puolisoista voi käyttää 

puolisonsa patronyymiä tai matronyymiä välinimenään, mutta ei varsinaisena su-

kunimenään. (Piironen 2003: 45–47.)   

         Ruotsin sukunimikäytänteet ovat lähimpänä Suomen vastaavia. Ruotsin 

käytänteiden historia on myös samankaltainen. Suomen, Ruotsin ja Norjan käy-

tänteitä yhdistää se, että avioituva pari ei voi ottaa aikaisemmasta avioliitosta pe-

räisin olevaa sukunimeä yhteiseksi nimeksi. Merkittävä ero Suomen ja muiden 

Pohjoismaiden nimikäytänteissä on se, että Suomessa ei käytetä välinimeä.     

 

2.4 Identiteetti ja nimi-identiteetti 

 

Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään sekä tapoja, joilla hän 

määrittelee itsensä suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa (Saas-

tamoinen 2006: 172). Identiteetissä on myös kyse siitä, miten muut näkevät yksi-

lön (Hagström 2006: 152). Identiteetti koostuu esimerkiksi yksilön sukupuolesta, 

kansallisuudesta, ammatista ja sosioekonomisesta asemasta (Saastamoinen 2006: 

141). Identiteetti on dynaaminen: se vaihtelee asiayhteydestä riippuen (Mach 

1989: 3).  Identiteetin työstäminen alkaa jo lapsuudessa, ja työstäminen jatkuu 

läpi elämän. Identiteetin työstäminen tarkoittaa käsityksen muodostamista omasta 

yksilöllisyydestä, arvoista ja päämääristä, joihin elämässä pyrkii. Identiteettiä 

pohditaan tietoisesti, ja sitä työstetään erityisesti silloin, kun elämässä tapahtuu 

suuria muutoksia, kuten avioituessa tai perhettä perustettaessa. (Fadjukoff 2007: 

57.)  



 

17 
 

          Identiteettiä ilmennetään symbolisesti, kuten esimerkiksi kielen avulla, 

toiminnassa, pukeutumisessa ja vartalon liikkeissä (Saastamoinen 2006: 173; 

Block 2006: 39). Nimi on yksi identiteettiä ilmentävä symboli. Nimellä on 

erityinen suhde yksilön identiteettiin sen yksilöivän tehtävän vuoksi. Nimi toimii 

myös funktiona viitatessa tiettyyn yksilöön. (Ainiala ym. 2008: 16, 19.) Etunimi 

on yleensä kiinteämmin sidoksissa identiteettiin kuin sukunimi, koska etunimi on 

tiukasti läsnä nimenkantajan elämässä. Kuitenkin myös sukunimi voi olla kiinteä 

osa yksilön identiteettiä. Aldrin on ryhmitellyt yksilön kutsumanimi-identiteettiä 

muodostavia merkityksiä. Tällaisia merkityksiä ovat nimen yhteys minäkäsityk-

seen, erityisyyden kokemus nimen kautta, nimen merkitys työelämässä sekä 

sukuyhteyden ja kulttuurin näkyminen nimessä (Aldrin 2010: 151). Nämä merki-

tykset kuvaavat myös yksilön sukunimi-identiteettiä.  

          Kaikki eivät kuitenkaan koe nimeä tärkeäksi osaksi identiteettiä. Tällöin 

yksilö muodostaa identiteettinsä muista asioista, kuten arvoista, aikaansaannok-

sista ja ympäristön käsityksistä itsestä (Hagström 2006: 156.)      

   

3 Vaimon sukunimen ottaneet informantit 

 

Esittelen tässä luvussa vaimon sukunimen ottaneiden informanttien esittämiä 

ajatuksia sukunimen valinnastaan. Informantteja on yhteensä yhdeksän. Kerron 

kussakin alaluvussa ensin lyhyesti informantin taustoista sekä entisen ja nykyisen 

sukunimen taustoista. Tuon alaluvuissa esille informanttien ajatuksia ni-

menvaihdosta, entisestä ja nykyisestä sukunimestä sekä nimi-identiteetistä. Lisäk-

si kerron kunkin informantin lähipiirin reaktioista nimenvalintaan.   

        Vaimon sukunimen ottaneiden informanttien taustat vaihtelevat paljon. He 

ovat syntyneet vuosien 1963–1988 välillä ja menneet naimisiin vuosien 2001–

2011 välillä. Kuusi heistä on kotoisin Etelä-Suomesta, kaksi Itä-Suomesta ja yksi 

Pohjois-Suomesta. Kuudella heistä on lapsia.   

 

3.1 Flinck 

 

Flinck on syntynyt vuonna 1988 ja hänen vaimonsa vuonna 1989. Pari asui 

haastatteluhetkellä Tampereella. Flinck on kotoisin Posiolta ja on haastattelun 

jälkeen muuttanut takaisin pohjoiseen, Rovaniemelle. Flinck on käynyt Lapin 
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ammattiopiston talonrakentamisen koulutuksen. Hän on avioitunut vuonna 2010, 

ja parilla ei ole lapsia. Flinckin entinen sukunimi on Karjalainen. 

 

3.1.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat  

Savossa on ollut 1500-luvulla Karjalaisia kaikissa hallintopitäjissä. Karjalaisia 

on muuttanut Savosta edelleen Pohjois-Karjalaan 1600-luvulla. Samoihin aikoi-

hin Karjalaisia on muuttanut myös Kainuuseen niin paljon, että nimeä pidetään 

kainuulaisena. Nimi on levinnyt myös Tornionlaaksoon. Nissilän mukaan Karja-

lainen voi olla johdos germaanisesta lainasta karja, ’joukko’, ’ihmisjoukko’. 

(Mikkonen – Paikkala 2000: 199–200.) Nykyisenä sukunimenä Karjalainen on 

12 856 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Suomessa on ollut käytössä vierasperäisiä sotilaiden lisänimiä jo keskiajalla 

ja uuden ajan alussa. Niiden vaikutus nykyiseen nimistöön ei kuitenkaan ole niin 

voimakas kuin 1600-luvun lopulla järjestetyllä ruotujakolaitoksen 3  nimistöllä. 

Ruotujakolaitoksen aikana sotamiesten lisänimiksi merkittiin katselmusrulliin eli 

sotamiesluetteloihin kansanomaisia liika- ja lisänimiä sekä ammatinnimityksiä4. 

1700-luvun alussa sotilasnimien anto vakiintui. Tarkoitus oli pyrkiä yhtenäiseen 

ruotsalaiseen ja ruotsinkieliseen valtakuntaan. 1700-luvun loppupuolella suosit-

tuja olivat lyhyet lisänimet, joihin otettiin aiheita muun muassa kasvi- ja eläin-

kunnasta, väreistä ja sotamiehen ominaisuuksista, varusteista tai muusta sotilas-

termistöstä. Flinck on ruotsinkielinen sotamiehen ominaisuutta kuvaava lisänimi. 

Nimi tarkoittaa nopeaa, ketterää ja myös reipasotteista. (Mikkonen – Paikkala 

2000: 26.) Nykyisenä sukunimenä Flinck on 355 henkilöllä (Väestörekisterikes-

kus). 

 

3.1.2 Sukunimen valinta 

Flinck kertoo, että hän ja hänen vaimonsa ajattelivat pitkään, että molemmat pitä-

vät  oman  sukunimensä  naimisiin  mentäessä.  Flinck  kuitenkin  ajatteli,  että  jos  

liittoon syntyy lapsia, on mukavaa, jos koko perheellä on sama sukunimi. Hän ei 

omien sanojensa mukaan pitänyt missään vaiheessa ongelmana sitä, että hän ot-
                                                                   

3 Ruotujakolaitoksella tarkoitetaan Ruotsi-Suomen aikaista järjestelmää, jossa maa jaettiin ruo-
tuihin, joissa kussakin oli kahdesta neljään taloa. Maata omistavilla talonpojilla oli velvollisuus 
ylläpitää vakinaista sotamiestä. Kutakin ruotua kohden oli yksi sotamies. (Mikkonen 1974: 4.) 
 
4 Lisänimet eivät olleet suvussa periytyviä nimiä. Ne saattoivat kuitenkin periytyä sotilaalta toisel-
le. (Ainiala ym. 2008: 220.)  
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taisi vaimonsa sukunimen. Flinck kertoo, että hänelle oli ollut alusta asti selvää, 

että hänen vaimonsa aikoo pitää sukunimensä sen harvinaisuuden vuoksi. Lisäksi 

vaimon suku on hyvin läheinen ja yhtenäinen, joten myös tästä syystä suvun nimi 

on vaimolle tärkeä.  

          Flinck päätti vaimonsa kanssa lopulta valita yhteiseksi nimeksi vaimon su-

kunimen Flinck. Päätös ei tuntunut Flinckistä kovin vaikealta. Hän kertoo, että 

hänen vaimonsa korosti valintaa tehtäessä, että ei aio painostaa päätökseen. Vai-

molle olisi Flinckin mukaan käynyt yhtä hyvin se, että molemmat olisivat pitäneet 

oman sukunimen. 

 
                        1) Mia: Mietitsä mitään muita vaihtoehtoja? 

Flinck: No sen kaks sekuntii, ku mä mietin, ni mietin ensin sitä, et ottaisin 
yhdistelmänimen. Sit mä pistin Karjalainen-Flinck samaan lauseeseen ja 
kuulosti, et ei, se jäi siihen.  

 

3.1.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Flinckistä molemmat, Karjalainen ja Flinck, ovat ”ihan ’ok’ sukunimiä, nimiä sii-

nä missä muutkin”. Kumpikaan nimi ei herätä hänessä mielikuvia. Flinck ei omi-

en sanojensa mukaan pidä sukunimiä ylipäätään erityisen merkityksellisinä, joten 

hän ei yleensä kiinnitä ihmisten sukunimiin juurikaan huomiota. Hän ei ole koke-

nut kummankaan, entisen tai nykyisen sukunimen, olevan osa identiteettiä. Hän 

kokee, että sukunimi on enemmänkin perhettä tai sukua määrittävä nimi.  

        Asuttuaan pari kuukautta Rovaniemellä lähellä vaimonsa sukulaisia Flinck 

vastasi sähköpostitse, että ei ole kokenut, että sukunimi erityisesti yhdistäisi hänet 

vaimonsa sukulaisiin. Hän kokee pikemminkin, että sukunimi on hänen ja hänen 

vaimonsa välinen asia.  

 

3.1.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Flinckin ystävät olivat hänen mukaansa olleet yllättyneitä päätöksestä, mutta pie-

nen keskustelun jälkeen he eivät enää pitäneet asiaa kovin ihmeellisenä. Flinck 

kertoo, että hänen vanhempansa sen sijaan eivät suhtautuneet suopeasti päätök-

seen, eivätkä ole sitä Flinckin mukaan vieläkään hyväksyneet. Flinck uskoo tä-

män johtuvan vanhemman sukupolven konservatiivisuudesta. Hänen vanhempan-

sa ehkä olettavat vaimon ”perinteen mukaan” ottavan miehen nimen.  
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                        2) Mia: Miten vaimosi sukulaiset reagoivat päätökseen? 
Flinck: Vaimoni sukulaiset olivat pääsääntöisesti yllättyneitä, mutta ym-
märsivät kyllä valinnan, kunhan siitä oli puhuttu. Appivanhemmat myös 
korostivat paljon sitä, että he eivät halua mitenkään vaatia mitään, mutta 
ovat kyllä erittäin otettuja jos/kun minä heidän nimensä otan.5 

 
 

3.2 Hietaranta 

 

Hietaranta on syntynyt vuonna 1966 ja hänen vaimonsa vuonna 1971. Hietaranta 

on kotoisin Nummi-Pusulasta, ja hän asuu nykyisin Kangasalla. Hietaranta on 

opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hän on avioitunut vuonna 2001, 

ja parilla on kolme lasta. Hietarannan entinen sukunimi on Saario. 

 

3.2.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Kittilässä on kerrottu sanan saario tarkoittavan ’ympäristöstään, tavallisesti 

suosta saaren tavoin poikkeavaa metsäistä aluetta, saareketta’. Tohmajärvellä on 

Saario-niminen kylä. Koko pitäjä on varhemmin tunnettu tällä nimellä. Suurin 

osa Saario-sukunimistä on peräisin viime vuosisadan alusta. Tällöin nimeä otet-

tiin käyttöön lähinnä Lounais-Suomessa. Nimenvalintaan on tuolloin vaikuttanut 

suomalaisuuden lisäksi nimen tuolloin muodikas io-loppuisuus. (Mikkonen – 

Paikkala 2000: 571.) Nykyisenä sukunimenä Saario on 1210 henkilöllä (Väestö-

rekisterikeskus). 

         Hietaranta on nuorehko eteläsuomalainen nimi. Sen kantajat ovat suureksi 

osaksi niiden jälkeläisiä, jotka suomalaistivat ruotsinkielisen sukunimensä 

Hietarannaksi vuonna 1906. Näin teki kahdeksan perhettä Lounais- ja Etelä-Suo-

messa, muun muassa Turussa, Suomusjärvellä, Halikossa, Karjalohjalla ja Num-

mella. Hietaranta on voinut myös vakiintua varsinaisesta paikannimestä. Muuten-

kin Hieta-alkuisia paikannimiä on paljon sukunimissä. Hietarannan lisäksi on 

muun muassa Hietaharju, Hietakangas ja Hietaniemi. Hietala on tavallinen talon- 

ja kylännimi erityisesti länsimurteisilla alueilla sekä etelässä ja pohjoisessa. (Mik-

konen – Paikkala 2000: 116–117.) Hietaranta on nykyisenä sukunimenä 280 hen-

kilöllä (Väestörekisterikeskus).  

 

                                                                   
5 Vastaus on kopioitu sähköpostiviestistä. 
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3.2.2 Sukunimen valinta 

Hietaranta kertoo, että hän ja hänen vaimonsa olivat yksimielisiä siitä, että 

avioituessaan he ottavat yhteisen sukunimen. Nimivaihtoehdot olivat heidän omat 

sukunimensä, Hietaranta ja Saario. Kummallekaan ei ollut Hietarannan mukaan 

tärkeää, että oma sukunimi jatkuu suvussa. Molemmille olisi informantin mukaan 

käynyt kumpi vain sukunimi, sillä nimenvalinnassa tärkein periaate oli juurikin 

perheen yhteinen nimi. Hietaranta kertoo, että he eivät edes harkinneet kaksois-

nimiä, sillä nimet eivät heidän mielestään yhdessä kuulostaneet hyviltä.  

         Hietaranta kertoo, että hän teki vaimonsa kanssa leikkisän sopimuksen 

ennen kihlautumista: sen sukunimi otetaan, kumpi kosii ensimmäisenä. Sukuni-

men yhteinen käyttöönotto oli tällöin ikään kuin bonus kosijalle. Hietarannan mu-

kaan kumpi vain olisi voinut kosia, mutta hänen vaimonsa ehti ensin.  

         Hietaranta ei kokenut nimenvaihdon olleen vaikea, etenkin, kun sen takana 

oli leikkimielinen sopimus. Hän tähdentää, että on saanut tasa-arvoisen kasvatuk-

sen, ja että hänellä on vahva itsetunto. Hän uskoo näiden seikkojen vaikuttavan 

siihen, että hänestä kumpi vain, mies tai vaimo, voi ottaa puolisonsa sukunimen.    

 

3.2.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Hietaranta pitää omien sanojensa mukaan entistä sukunimeään Saariota ”ihan 

hyvänä nimenä”. Hietaranta kertoo arvostavansa enemmän entistä sukunimeään 

nyt, kun on nähnyt toimintatapoja vaimon suvussa, jotka hänen mukaansa poik-

keavat paljon oman suvun tavoista.  

       Hietaranta-nimi sinällään herättää informantissa mukavia ajatuksia hienosta 

hiekasta ja rannasta. Hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan koe sukunimen 

olevan osa identiteettiä. Hietaranta ei myöskään tunne sukunimen kautta kuulu-

vuutta vaimon sukuun. Hän mainitsee puolileikillä, että olisi jättänyt koko suku-

nimen ottamatta, jos olisi tiennyt suvun toimintatavoista ja arvoista. 

 

     3) Kyl se alkoholismi aika ikävästi kyllä pilaa sukuja, ku mun suku on niinku  
         toisilla arvoilla liikenteellä. 

  

3.2.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Hietaranta kertoo, että hänen lähipiirinsä ei juurikaan kommentoinut nimenvalin-

taa. Hän kertoo, että hänen vanhempansa eivät reagoineet nimenvalintaan juuri 
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mitenkään. Hietarannan vaimon sukulaiset eivät myöskään reagoineet nimen-

valintaan. Hietarannan ystävät kuulemma totesivat päätökseen, että ”on ennenkin 

totuttu ottamaan kaikkea ihmeellistä vastaan”, mutta eivät Hietarannan mukaan 

kommentoineet asiaa sen enempää.  

 

3.3 Kirstinä 

 

Kirstinä on syntynyt vuonna 1976 ja on kotoisin Helsingistä. Hän on opiskellut 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa musiikkialaa ja asuu nykyisin Tuusu-

lassa. Hän on avioitunut vuonna 2005, ja parilla ei ole lapsia. Kirstinän entinen 

sukunimi on Hintikka. 

 

3.3.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Varhaiskeskiaikana alkaneista vilkkaista kauppayhteyksistä on jäänyt paljon 

saksalaista nimistöä Suomeen. Nimi Hintsikka tulee saksalaisesta nimestä Hein-

rich, ja Hintikka on muunnos Hintsikasta. Hintikka on levinnyt Pälkäneeltä Rau-

talammille. Nimeä esiintyy myös Konnevedellä ja sen läntisissä naapureissa. Ni-

mi voi olla myös viipurilainen ja muolaalainen: Karjalassa johdos Hintikka on 

voinut syntyä nimien Hinde ja Hinti pohjalta. (Mikkonen – Paikkala 2000: 120–

121.) Hintikka on nykyisenä sukunimenä 1196 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

          Kirstinä-nimestä ei löydy suoraan tietoja. Nissilän (1976) Suomen Karjalan 

ortodoksinen nimistö -teoksesta löytyvät muun muassa nimet Kirsa, Kirilä ja Ki-

rill, jotka ovat Nissilän mukaan peräisin kreikkalaisesta nimestä Kyrillos. Koska 

Kirstinä on muodoltaan samankaltainen kuin Kyrillos-nimestä kehittyneet nimet, 

voisi olla mahdollista, että nimi olisi alkujaan Karjalan ortodoksinen nimi. Infor-

mantin mukaan Venäjän Karjalassa on kylä nimeltä Kirstinälä, mikä osaltaan 

puoltaa oletustani, jonka mukaan Kirstinä olisi karjalainen nimi. Tyrnävältä ja 

Muhokselta löytyy Kirstinä-nimiset talot, joten nimeä esiintyy myös Pohjois-Poh-

janmaalla (Kansalaisen karttapaikka). 

          Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana kirsi tarkoittaa routaa. Kirsiä tai-

vuttaessa sanaan tulee myös t-konsonantti, esimerkiksi kirttä (part.). Samantyyp-

pisen muodon takia Kirstinä voisi olla myös peräisin sanasta kirsi. Kirsi-sukuni-

meä esiintyy Kaakkois-Suomessa Venäjän rajalla (Pöyhönen 2003: 81). Nykyise-

nä sukunimenä Kirstinä on 87 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 
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3.3.2 Sukunimen valinta 

Kirstinä halusi avioituessa ottaa vaimonsa sukunimen, koska ei omien sanojensa 

mukaan ollut koskaan tyytyväinen omaan sukunimeensä Hintikkaan. Hän kertoo 

olleensa alusta asti mieltynyt vaimonsa sukunimeen Kirstinään, koska nimi on 

hänen mielestään esteettinen.  

         Kirstinästä oli alusta asti tuntunut luontevalta, että hän ottaa avioituessa 

vaimon sukunimen, koska oma sukunimi ei tuntunut mielekkäältä ja vaimon nimi 

taas mieluisalta. Kirstinä ei omien sanojensa mukaan pohtinut muita nimivaihto-

ehtoja. Kaksoisnimi olisi hänestä ollut epäkäytännöllinen ja -esteettinen.  

          Hän uskoo, että olisi pitänyt oman sukunimensä, jos vaimon sukunimi olisi 

ollut hänestä rumempi kuin hänen oma sukunimensä. Hänelle olisi tosin käynyt 

myös jokin tavallisempi nimi. 

 

4) Toisaalta on kiva omistaa vähän erikoinen sukunimi, mutta joku yleisempi 
olisi hyvinkin saattanut käydä. Tapauksesta riippuen. Tämä nimi nyt tuli 
vastaan, ja oli parempi kuin omani.6 

 
 

Kirstinän mukaan hänelle tai hänen vaimolleen ei kuitenkaan ollut sinänsä välttä-

mätöntä, että he avioituessaan ottavat yhteisen sukunimen. Tätä puolsi Kirstinän 

mukaan se, että parilla ei ole lapsia. Kirstinä kertoo pitävänsä yhteistä sukunimeä 

tavallaan sitoutumisen merkkinä, mutta olisi periaatteessa voinut pitää oman 

sukunimensä. Kirstinä kertoo hänen vaimonsa olevan vahvasti identifioitunut 

omaan sukunimeensä, eikä edes harkinnut sukunimen vaihtamista. 

 

3.3.3 Ajatuksia sukunimistä  

Kirstinä pitää entistä sukunimeään Hintikkaa omien sanojensa mukaan ”vähän 

tylsänä”. Hän kuvailee nimeä ”valjuksi ja värittömäksi: nimeksi, josta ei saa oi-

kein minkäänlaista makua”.  

          Kirstinä-nimi on informantista kaunis ja esteettinen, ja hän kertoo nimen 

herättävän hänessä positiivisia mielikuvia. Kirstinä kokee omien sanojensa mu-

kaan nykyisen sukunimensä ”jollakin tapaa juurevana”. Hänestä nimi myös sopii 

hyvin hänen etunimeensä ja etenkin toiseen nimeen, jolloin koko nimi on hänestä 

”särmä rimpsu” ehkä k- ja r-konsonanttien takia. Kirstinä pitää sukunimeään hie-
                                                                   

6 Vastaus on kopioitu sähköpostiviestistä.  
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man feminiinisenä, koska siihen sisältyy naisennimi Kirsti.  Tästä huolimatta hän 

kertoo pitävänsä nimeä sopivana myös miehelle.  

          Vaikka nimenvaihto tuntui Kirstinästä luonnolliselta, nimeen täytyi jonkin 

aikaa totutella. Hän kertoo, että nimen kirjoitusasu osoittautui yllättävän hanka-

laksi. 

 

5) Sitä huomas, et toi on epäkäytännöllinen nimi, et sitä saa tavata ihmisille. 
Sen  pystyy  kirjottamaan  uskomattoman  monel  eri  tavalla  väärin.  Muun  
muassa siitä saa Kirstinajan. 

  

Kirstinän harvinaisuudesta johtuen nimestä tulee helposti mieleen kirjailija Väinö 

Kirstinä, mikä on informantista nimen ”kiva bonus”. 

 

3.3.4 Ajatuksia nimi-identiteetistä 

 
                      6)   Mia: Kuinka kiinteästi koet sukunimen olevan osa identiteettiä? 

Kirstinä: Kyllä nimet, etu- sekä sukunimet ovat merkittävät osa identiteet-
tiä, voivat vaikuttaa syvemmällä tasollakin, mitä sitä moni tietoisesti ajatte-
lee.7 
 

 
Kirstinä kertoo, että ei kuitenkaan kokenut Hintikka-nimeä omaksi. Hän oli omien 

sanojensa mukaan valmis ikään kuin identifioitumaan uudestaan. Hän koki myös, 

että Hintikka-nimi ei sopinut yhteen hänen etunimensä kanssa. Sen sijaan Kirstinä 

on tuntunut hänestä omalta: hän kertoo, että se on niin ikään kasvanut osaksi hä-

nen identiteettiään. 

         Kirstinä kokee sukunimen määrittävän ennen kaikkea yksilöä, ei niinkään 

sukua. Kuten edellä mainittiin, hän ei koe tärkeänä, että avioparilla on yhteinen 

sukunimi. Hän ei ylipäätään koe suvun nimeä tärkeänä. Tämä saattaa osaltaan 

vaikuttaa siihen että Kirstinä ei omien sanojensa mukaan koe erityisemmin kuulu-

vansa nimenvaihdon myötä enemmän vaimonsa sukuun tai vähemmän omaan 

sukuunsa. Hän kertoo, että sukulaissuhteet ovat säilyneet ennallaan nimenvaihdon 

jälkeen.  

      

 

                                                                   
7 Vastaus on kopioitu sähköpostiviestistä. 
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3.3.5 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Kirstinän mukaan hänen omat sukulaisensa sekä vaimon sukulaiset suhtautuivat 

nimenvalintaan positiivisesti. Kirstinä kertoo, että hänen vanhempansa olivat en-

sin olleet hieman hämmästyneitä päätöksestä, mutta kuitenkin positiivisella taval-

la. Kavereiltaan hän kertoo joskus kuulevansa päätöksestä. 

 
7) Yhes vanhas partioporukas kuuluu tollanen kuittailu silleen sosiaaliseen 

koodistoon, mut sit kun sen selitti, et se oli oma valinta eikä mikään sadan 
tunnin keskustelun tulos, ni se oli niinku hyväksytty.  

 
 

3.4 Peräsaari 

 

Peräsaari on syntynyt vuonna 1968 ja hänen vaimonsa samana vuonna. Hän on 

kotoisin Kuopiosta ja asuu nykyisin Espoossa. Hän on opiskellut Teknillisessä 

korkeakoulussa (nykyisessä Aalto-yliopistossa). Hän on mennyt naimisiin vuon-

na 1993, ja parilla on kolme lasta. Peräsaaren entinen sukunimi on Mustonen. 

 

3.4.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Nimi Mustonen on ollut yleinen jo 1500–1600 -luvulla Karjalassa ja Savossa sekä 

tuttu myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Mustonen on voinut tulla Musta-

alkuisesta lisänimestä (esim. Mustapää). Myös pelkkä Musta on ollut lisänimi. 

Nykyisin Mustosia on Savossa, Karjalassa ja runsaasti myös Kainuussa, eniten 

Kuopion ja Joensuun välisellä alueella. (Mikkonen – Paikkala 2000: 372.) Musto-

nen on nykyisenä sukunimenä 9126 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

    Peräsaari-nimestä ei löydy suoraan tietoja mahdollisesti sen harvinaisuuden 

vuoksi. Sijaintia ilmaiseva perä-sana esiintyy talonnimissä. Perä talon- ja lisä-

nimistä on tietoja eri puolelta Länsi-Suomea jo keskiajalta. Erilaisia perä-alkuisia 

sukunimiä löytyy Suomesta runsaasti, esimerkiksi Perälä, Peränen ja Perätalo. 

(Mikkonen – Paikkala 2000: 460–461.) 

    Peräsaaren voisi olettaa tarkoittavan ’perimmäistä saarta’. Peräsaari-nimi-

siä paikkoja löytyy Suomesta jonkin verran, joten se on voinut kehittyä paikan-

nimestä sukunimeksi. Väestörekisterikeskuksen mukaan hyvin monet -saari-

loppuiset sukunimet ovat harvinaisia, esimerkiksi Eräsaari (11 kantajaa), Taival-
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saari (21 kantajaa) ja Majasaari (68 kantajaa). Myös Peräsaari on harvinainen, 

se on nykyisenä sukunimenä 55 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

3.4.2 Sukunimen valinta 

Peräsaaren mukaan hänellä ja hänen vaimollaan oli selkeä näkemys siitä, että he 

ottavat yhteisen sukunimen naimisiin mentäessä. Peräsaaren mukaan heillä oli 

omien sukunimien, Peräsaaren ja Mustosen, lisäksi vaihtoehtona joitakin muita 

suvun nimiä, kuten vaimon puolelta esimerkiksi nimi Hattu. Nimen tulikin 

Peräsaaren mukaan olla aito, jommankumman suvussa kulkenut nimi, eikä itse 

muodostettu.  He pohtivat myös mahdollista kaksoisnimeä. 

         Peräsaari kertoo käyneensä vaimonsa kanssa mahdollisimman objektiivi-

sesti läpi kaikki nimivaihtoehdot. Pari päätyi lopulta valitsemaan vaimon suku-

nimen Peräsaari yhteiseksi sukunimeksi. Sukunimi täyttää Peräsaaren mukaan 

hyvän sukunimen kriteerit. Hän luettelee hyviksi kriteereiksi suomalaisuuden, 

helpon kirjoitusasun ja harvinaisuuden. Lisäksi vaimo piti mielellään oman suku-

nimensä.  

         Peräsaari kertoo kokeneensa oman sukunimensä Mustosen ”tusinanimeksi”, 

joten hän ei kokenut uuden nimen ottamista vaikeaksi. 

 

8) Mä tykkään provosoida asioita semmosii vanhoja tottumuksia, että juuri 
tää, että miten itsestään selvänä edelleen aika monet pitää sitä, että perheelle 
tulee miehen nimi. Tää on niinku yllättävän pieni prosenttiluku edelleen, 
vaikka se on kasvamassa. Ennen se oli yks mies, nyt se on kaks. Ja kaiken 
kaikkiaan erittäin pieni vähemmistö. 

 

3.4.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Peräsaaren mielestä nimi Mustonen on hyvin yleinen ja rakenteeltaan tavallinen 

nimi. Hänellä on ollut joitakin kokonimikaimoja. Vaikka Peräsaari on Kuopiosta 

kotoisin, hän on kokeeksi katsonut Helsingin puhelinluettelosta, kuinka paljon 

Mustosia sieltä löytyy, ja tuloksena löytyikin hänen omien sanojensa mukaan 

”pilvin pimein” Mustosia, joista kolme oli Peräsaaren täyskaimoja. 

         Peräsaari on informantin mielestä ”kulmikas” nimi, koska siinä on vaih-

tuvia konsonantteja ja vokaaleja sekä lyhyitä tavuja. Peräsaari ei ole miettinyt, 

miten hänen etu- ja sukunimensä sopivat yhteen. Hän kertoo pitävänsä Peräsaa-

ren harvinaisuutta sinällään arvona.  
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9) Onhan se totta kai identiteettijuttu, jos haluaa sillä erottautua massasta, et 
mä halusin  nimikaimoista eroon. Et kyllähän identiteettiä on se, et jos 
hakee jotain uniikkia, mutta ehkä se on enemmän semmonen, emmä tiedä 
onkse hassua sanoo, mut vähän niinku pukeutumiskysymyskin, et joillain 
pienillä yksityiskohdilla hakee ne nyanssit, joilla erottautuu massasta. 

 

Peräsaari kertoo tuntevansa kuuluvan omaan sukuun samalla lailla kuin ennen 

nimenvaihtoa. Hän ei koe sukunimen kautta kuuluvansa tiiviimmin vaimonsa 

sukuun. 

 

10)  Mia: Sul on ollu jo aika pitkään tää sukunimi, niin tuntuukse, et se linkittää     
    enemmän sun vaimon sukuun tai miten, koetsä siinä mitään sellast eroo? 

Peräsaari: Siinä mä en oikeestaan näe [eroa] et kuitenkin ne sukusiteet tai 
suhteet niin liikkuu ihan eri tasolla eri asioissa, että et mul en oikeestaan tuu 
mieleen  semmost  juttuu  missä  tää  nimi  olis  ollu  jotenki  ratkaiseva  tai  rai-
vaava juttu. 

 

3.4.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Peräsaaren mukaan hänen sukulaisensa yllättyivät nimenvalinnasta. 

 

11) Mun suvussa on semmonen kainuulainen kansanpiirre, et kovin värikkäästi 
ei asioita kommentoida, mut sit tavallaan niinku emmä tiedä, onks väärin 
sanoo, mut et et siel koetaan, et se ois semmonen joku kapina tai irtiotto 
suvusta ku ottaa uuden sukunimen. Mut oikeestaan mä en kovinkaan sem-
mosia  suoria  kommentteja  saanu  sit  ympäristöstä,  et  nää  kaikki  oli  enem-
män semmosia vähän kiertotietä tulleita kommentteja. 
 
 

Peräsaari kertoo, että suvun ”alkujärkytyksen” jälkeen ainakin osa sukulaisista on 

suhtautunut myönteisesti nimenvaihtoon. Vaimon sukulaisilta Peräsaari kertoo 

saaneensa nimenvaihdon myötä paljon tervetulohenkisiä kommentteja. Erityisesti 

vaimon isä otti asian kunnianosoituksena. Peräsaari uskoo tämän johtuvan siitä, 

että harvinaista nimeä pidetään yllä, sekä siitä, että appiukolle avarakatseisuus ja 

tasa-arvo ovat mieluisia asioita. Tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan ollut 

varsinainen valintakriteeri sukunimeä valittaessa. Peräsaaren mukaan hänen ystä-

villeen nimenvalinta tuntui olevan yhdentekevä: moni kommentoi asiaa sano-

malla lähinnä ”aha” tai” okei”. Peräsaarin muutenkin huomannut monen suhtau-

tuvan sukunimiin varsin neutraalisti. 
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12)  Must se on niinku sillä tavalla jännä, että tota ihmiset ajattelee sen niinku 
on/off, et ne joille se on iso juttu, ni se on iso juttu, mut sit on toinen puoli 
ihmisiä, joille nimi on vaan nimi ja sen kans eletään niinku on totuttu elä-
mään. Ja ei siitä sen enempää. 
 

 

3.5 Rinkinen 

 

Rinkinen on syntynyt vuonna 1969. Hän on kotoisin Helsingistä ja asuu nykyisin 

Salossa. Rinkinen on koulutukseltaan ylioppilas. Hän on aikoinaan opiskellut 

Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisessä Aalto-yliopistossa), mutta koulutus on 

jäänyt kesken. Hän on avioitunut vuonna 2003, ja parilla on kaksi lasta. Rinkisen 

entinen sukunimi on Maurola. 

 

3.5.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Nimestä Maurola ei löydy tietoja. Nissilän mukaan karjalaiset nimet Maura, 

Mauro(i) ja Mauru ovat lähtöisin kreikkalaisesta nimestä Mauros, joka tarkoittaa 

mustaa, tummaa, maurilaista (Nissilä 1976: 52). Nimi Maurola voisi hyvinkin 

olla peräisin nimestä Mauro, jolloin nimi olisi karjalainen. La-päätteisyys viittaa 

siihen, että nimi on todennäköisesti alkujaan talonnimi (Närhi 1996: 110). 

Nykyisenä nimenä Maurola on 28 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Rinkinen-sukunimi on levinnyt Laatokan luoteisrannan pitäjistä Itä-Savon 

kautta muualle Savoon. 1500-luvun puolivälissä Rinkisiä on kirjattu useita muun 

muassa Säämingin, Rantasalmen, Juvan ja Tavinsalmen pitäjistä. Nimen sisältö 

on epäselvä. (Mikkonen – Paikkala 2000: 542.) Nykyisenä nimenä Rinkinen on 

868 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

3.5.2 Sukunimen valinta 

Rinkinen ei omien sanojensa mukaan pidä tärkeänä sitä, että miehellä ja vaimolla 

on sama sukunimi. Nimenvalinta tuli kuitenkin ajankohtaiseksi, kun pari päätti 

avioitua ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen vuonna 2003. Rinkisen vaimolla 

oli selkeä näkemys siitä, että hän ei vaihda omaa nimeään, ja että lapselle 

annetaan äidin sukunimi. Lapselle annettiinkin sukunimi äidin mukaan. Rinkinen 

otti naimisiin mennessä vaimonsa sukunimen, koska omien sanojensa mukaan 

halusi nimen olevan sama kuin heidän lapsellaan.  
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13) Lapset elää aika sellases sosiaalises painees ympäristöstä ja kasvaa vanhem-

maksi,  ni  sit  sielt  saattaa tulla,  et  okei,  sun isäl  on eri  sukunimi,  kun sulla,  
että miksi, ni pääsee yks pikkujuttu helpommalla, että ei tartte stressailla 
niitä. 

 
 

Rinkinen kertoo, että ei pitänyt nimenvaihtoa vaikeana ratkaisuna. Hän olisi 

omien sanojensa mukaan myös voinut pitää oman nimensä, mutta ajatus lapsen 

kanssa yhteisestä sukunimestä ratkaisi asian.  

        Vaikka Rinkisen mukaan hänen vaimollaan olikin selkeä näkemys oman 

sukunimen pitämisestä, hän kertoo, että he olivat ennen naimisiinmenoa miet-

tineet puolileikillä kokonaan uuden nimen ottamista. Nimi olisi Rinkisen mukaan 

voinut olla hänen itse keksimänsä skottilainen väännös Maurolasta, McRoula. 

Hän tosin epäilee, että nimi ei olisi mennyt nimilautakunnassa läpi.  

         Rinkinen tuntee monia tekniikan alan miehiä, jotka ovat ottaneet vaimon 

sukunimen.  

 

14)  Ehkä se on helpompaa teekkarille ku sairaanhoitajamiehelle. Tai jotain.   
       Tai sit ne on vaan rationaalisesti ajattelevia ja totee, et sil ei oo mitään  
       välii. 

 

3.5.3 Ajatuksia sukunimistä sekä nimi-identiteetistä 

Rinkisestä sekä Maurola että Rinkinen ovat ”ihan kelpo sukunimiä, nimiä siinä, 

missä muutkin”, eikä hän ole miettinyt niiden merkitystä tai esteettistä puolta sy-

vemmin. Rinkinen ei ajattele sukunimen olevan osa identiteettiä. Hän ei myös-

kään kiinnitä huomiota siihen, sopivatko etu- ja sukunimi yhteen. Hän kokee etu-

nimen olevan osa häntä, mutta sukunimeä hän ei koe tärkeänä identiteetin kan-

nalta.  

 

15)  Sukunimi ei identifioi mua, nimi identifioi ehkä perheen. Et sukunimi on   
     sukunimi eikä etunimi, et se on ehkä perhenimi. 
 

         Rinkinen kertoo, että oli kuvitellut ennen nimenvaihtoa, että uudella nimellä 

kuitenkin saattaisi olla jonkinlainen vaikutus identiteettiin, mutta elettyään jonkin 

aikaa uuden nimen kanssa hän kertoo huomanneensa, että uudella sukunimellä ei 

ollut vaikutusta. Uuden nimen kautta hän ei omien sanojensa mukaan myöskään 
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tunne kuuluvuutta Rinkisten sukuun. Hän kertoo tuntevansa kuuluvansa omaan 

sukuunsa samalla lailla kuin ennenkin. 

 

3.5.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Rinkisen vaimo oli informantin mukaan suhtautunut nimenvaihtoon ”ihan oo-

koosti”. Hän oli Rinkisen mukaan ehkä jopa ajatellut, että miehen nimenvaihto on 

hyvä valinta, mutta ei ollut mitenkään painostanut ratkaisuun. Rinkisen mukaan 

hänen vaimonsa on ollut kaikin puolin tyytyväinen tilanteeseen. 

         Rinkinen kertoo, että hän mietti jonkin verran ennen nimenvaihtoa sitä, 

miten hänen isänsä suhtautuu asiaan. Hän ei kuitenkaan pitänyt tärkeänä sitä, 

miten hänen sukulaisensa reagoivat asiaan, eikä uskonut asian olevan ongelma 

isällensäkään. Hän kertoo isänsä olevan jossain määrin konservatiivinen, mutta 

isä kuulemma reagoi asiaan kuitenkin hyvin. Rinkisen isä oli saattanut ajatella, 

että nimi ei jatku suvussa, mutta asian ei pitäisi olla ongelma, sillä Rinkisellä on 

veli, joka piti oman sukunimensä avioituessaan, ja lisäksi suvussa on muitakin 

Mauroloita.  

         Äidistään Rinkinen kertoo olleensa varma, että reaktio on positiivinen, ku-

ten käytännössä olikin. Rinkinen kertoo, että hän on äitinsä kanssa samanlainen: 

ihminen, joka tykkää vähän ”tökkiä” muita ja herättää hieman pahennustakin 

massasta poikkeavilla ratkaisuilla. Rinkinen mainitseekin olevansa ”sellainen 

outolintu”, joka vähän provosoidenkin valitsee erilaisen vaihtoehdon silloin, kun 

on täysi valinnanvapaus. Tästä syystä hänen ystävänsä eivät olleet ollenkaan yl-

lättyneitä päätöksestä, vaan pikemminkin jopa arvasivat asian.  

         Rinkinen kertoo, että appivanhempien reaktio oli ollut yllätys: vaimon isä 

oli kuulemma ottanut asian ilolla vastaan, vaikka hän on Rinkisen mukaan jois-

sain asioissa hyvin konservatiivinen. Vaimon äiti puolestaan oli reagoinut eri lail-

la.  

 

16)    Se [anoppi] saattoi vähän reagoida siihen. Se on vähän semmonen, et  
   kauhistelee helposti asioita. Niin olikin, että ”mitä sun vanhemmat siihen  
   sanoo” ja jotain tämmöstä, et hän huolehti enemmän mun vanhemmista,  
   kun mä itse. 
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3.6 Ruhtinas 

 

Ruhtinas on syntynyt vuonna 1988 ja hänen vaimonsa vuonna 1990. Ruhtinas on 

kotoisin Mikkelistä. Hän opiskelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa yhteisö-

pedagogiikkaa ja asuu tällä hetkellä Helsingissä. Hän on mennyt naimisiin vuon-

na 2010. Parilla ei ole lapsia. Ruhtinaan entinen sukunimi on Lehkonen. 

 

3.6.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Lehkonen on voinut kehittyä nimestä Lehikoinen. Lehikoinen on karjalainen suku-

nimi, josta vanhimmat tiedot ovat Muolaasta 1500-luvulta. Lehikoista voi pitää 

lehti-sanan johdoksena, mihin on löydetty tukea vanhoista asiakirjoista. O. A. 

Kallion sekä Martti Westerholmin (1926) mukaan Lehikoinen on kehittynyt 

Savossa muotoon Lehkoinen. Nykyistä muotoa, Lehkosta, esiintyy Mikkelissä, 

Pieksämäellä ja Juvalla. 1500-luvun lähteistä ei kuitenkaan löydy Lehkosta 

Savosta. Sen sijaan Muolaassa on vuonna 1553 mainittu asiakirjoissa lehkone(n). 

Kaakkois-Suomessa Lehkosia on Savitaipaleella. Jos kehitystä Lehikoinen > 

Lehkonen ei pidetä varmana, Lehkosen voi ajatella kehittyneen sanasta lehko, joka 

tarkoittaa kevytmielistä. (Mikkonen – Paikkala 2000: 299.) Lehkonen on 

nykyisenä sukunimenä 362 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Sana ruhtinas on alkujaan germaaninen tai kantaskandinaavinen laina, joka 

on kehittynyt sanasta druhtinaz (Häkkinen 2004: 1065). Ruhtinas on eräiden 

ylhäisten aatelissukujen päämies tai miespuolinen jäsen. Termiä käytetään myös 

ilmaistaessa rikkautta tai mahtia. (Kielitoimiston sanakirja.) Informantin mukaan 

nimi tulee Karjalasta, jossa on sanottu, että ”hehän matkaavat kuin ruhtinaat” 

ihmisistä, jotka ovat matkanneet vankkurit täynnä tavaraa Suomea kohti. 

Ruhtinas on nykyisenä sukunimenä 57 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

3.6.2 Sukunimen valinta 

Omien sanojensa mukaan Ruhtinas ajatteli pitkään ennen naimisiin menoa, että 

hän pitää oman sukunimensä avioituessaan. Hän kertoo, että hänen vaimolleen oli 

itsestään selvää, että hänkin pitää oman, harvinaisen nimensä, Ruhtinaan. He 

eivät edes harkinneet kaksoisnimiä. Pari alkoi kuitenkin miettiä uudestaan sukuni-

men valintaa jossain vaiheessa ennen häitä. 
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        Vaikka molemmilla oli tarkoitus pitää oma sukunimensä, ajatus perheen yh-

teisestä nimestä alkoi tuntua Ruhtinaasta mieluisalta. Koska hänen vaimonsa ei 

halunnut vaihtaa omaa sukunimeään pois, Ruhtinas kertoo, että vaimo jopa toivoi, 

että hän ottaisi vaimonsa sukunimensä. Ruhtinas ei kuitenkaan tuntenut omien 

sanojensa mukaan olleen velvoitettu ottamaan vaimonsa sukunimeä, eikä vaimo 

painostanut päätökseen. Ruhtinas päätyi lopulta ottamaan vaimon sukunimen sen 

merkityksen ja harvinaisuuden takia. Lisäksi hän koki, että oma sukunimi Lehko-

nen on turhan yleinen Savossa, joten tämä osaltaan vaikutti päätökseen.  

         Ruhtinas epäilee, että tilanne olisi hyvin erilainen, jos kyseessä olisi vaikka-

pa Hämäläinen tai muu hänestä ”arkinen” sukunimi. Hän pitää sukunimen valin-

taansa jopa pinnallisena, sillä sana ruhtinas on merkitykseltään hyvin hieno. Pää-

tös vaati kuitenkin paljon miettimistä, joten lopulta siihen ei päädytty ”kevein” 

perustein. Sukunimen valintaan vaikutti myös edellä mainittu ajatus perheen yh-

teisestä sukunimestä. 

 

17)  Näinkin epäperinteisessä päätöksessä oli kuitenkin aika perinteinen ajatus  
   taustalla.  
 

3.6.3 Ajatuksia nimenvaihdosta ja nimi-identiteetistä 

 Ruhtinas koki, että hänen identiteettinsä on Lehkosen nimessä.  

 

18)  Mun siihen hetkiset saavutukset oli sillä nimellä, ni onksne tietyllä tavalla 
pyyhkiytyny pois ja nyt niinkun alkanu tavallaan alusta. Et kuitenki ihmiset 
tuns nimenä Mikkelis, et Lehkonen on tämmönen ja tämmönen. Et onko 
Ruh-tinaalla ne samat attribuutit.  

 
 
Aluksi uusi nimi tuntui Ruhtinaasta hankalalta ihan käytännön elämässä: hän ker-

too, että vastasi usein esimerkiksi puhelimeen vanhalla nimellään. Ruhtinaan mu-

kaan nimeen alkoi sopeutua, kun oli saanut lompakkoon kortit uudella nimellä. 

Nyt kun nimenvaihdosta on kulunut vuosi ja kolme kuukautta, Ruhtinas kokee, 

että nimi-identiteetti on vahva. Ruhtinas on siis kasvanut osaksi häntä. Hän on 

myös alkanut tuntea ylpeyttä nimestä.     

         Ruhtinas ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan ole toistaiseksi kokenut, 

että sukunimi yhdistäisi hänet tiiviimmin puolisonsa sukuun.  
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19) Kuitenkin ollaan sitten lopulta etäisiä, just et jouluna mä nään mun vaimon 
perhettä ja tämmösen muutaman kerran vuodessa. Et kuitenki lopulta mä 
olen niin etäinen näihin muihin Ruhtinaihin, että me ei olla vielä käyty 
Ruhti-naiden sukujuhlissa, jotka on kunnon kekkerit, ni en tiiä oisko siellä 
se yhtei-söllisyys erilainen, ku ollaan sitten ihan Ruhtinaita. En oo vielä 
kokenut. 

 

3.6.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Ruhtinas ei omien sanojensa mukaan odottanut äitinsä tai äidin sukulaisten 

reagoivan nimenvalintaan mitenkään erityisesti. Äidille ei hänen mukaansa Leh-

kosen nimen jatkuvuudella ollutkaan merkitystä, sillä se ei ole äidin alkuperäinen 

nimi. Ruhtinaan äidillä on toinenkin poika, jolla on eri sukunimi kuin hänellä.  

         Ruhtinas kertoo, että hänen isänsä puolestaan oli yllättynyt päätöksestä, sillä 

isä oli Ruhtinaan mukaan odottanut, että Lehkosen sukunimi saa jatkoa suvussa. 

Ruhtinaan mukaan hänen isällään on sen verran ikää, että vanhan polven perinteet 

näkyvät hänen asenteissa. 

         Ruhtinaan mukaan hänen vaimonsa sukulaiset olivat ehkä odottaneet, että 

vaimo olisi ottanut Lehkosen nimen. Ruhtinas epäilee, että he olivat ehtineet asen-

noitua siihen, että heidän nimensä ei tule jatkumaan. Vaimon sukulaiset olivat 

iloisesti yllättyneitä, kun kuulivat nimenvalinnasta. 

 
20)  Ne on pitäny mua semmosena unelmavävynä, että se oli heille ehkä vielä    

  semmonen piste iin päälle. 
 
Vaimon sukulaiset olivat Ruhtinaan mukaan iloisia myös siitä, että suvun nimi 

tulee jatkumaan. 

          Ruhtinas kertoo, että hänen ystävänsä eivät ihmetelleet päätöstä. Hän ei ol-

lut pohjustanut asiaa etukäteen, vaan kertoi siitä, kun se tuli luontevasti keskus-

teluun. Monet hänen ystävänsä tosin kutsuvat häntä edelleen Lehkoseksi. Ruhti-

naan  työkaverit  eivät  kummastelleet  päätöstä,  mutta  hän  kertoo,  että  erään  nuo-

risotalon pojat Savon maaseudulla olivat sitä ihmetelleet.  

 

21) Näilt nuorilt tuli pikkasen silleen, ”no mites sä oot tommosen menny”, ja 
”ootko sä nyt ihan tossun alla”, ja ”oliks sun pakko ottaa” ja tämmöstä. 
Hyvin niinku huumorilla, mutta heille se oli ehkä aika ihmeellistä 
maailmaa, eivät olleet tommosta nähneet. 
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Kun Ruhtinas kertoo tuttavilleen ottaneensa vaimonsa sukunimen, keskustelu 

kääntyy monesti siihen, miten hieno sukunimi Ruhtinas on. Hän kertoo kuule-

vansa usein kehuja sukunimestään, sekä tutuilta että esimerkiksi asioidessaan toi-

mistoissa. Ruhtinaalla ei kuitenkaan ole tapana kertoa sukunimen valinnastaan ai-

nakaan puolitutuille, mutta ei hän myöskään salaile asiaa. Hän kertoo nimen ole-

van vaimolta peräisin, jos joku kysyy, mistä nimi on tullut.  

          Ruhtinas ei ollut ennen naimisiin menoa tietoinen siitä, kuinka harvinaista 

on, että mies ottaa vaimon sukunimen.  

 

22)  Mä olin jotenkin aatellu niinku, että se [prosenttijakauma] on joku 80/20, et  
 ei mul ollu hajuakaan, miten hirvittävän harvinaista se on. 

 
Päätöksen harvinaisuudesta kertoo sekin, että Mikkelin maistraatissa vihkijä oli 

kätellyt Ruhtinasta, kun hän oli kertonut nimenvalinnasta. Vihkijä oli kommen-

toinut valintaa hienoksi. Ruhtinas uskoo nimenvalinnan olevan Savossa päin vielä 

harvinaisempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Hän pohtii myös sitä, onko vaimon 

sukunimen valitseminen yleisempää maistraatissa naimisiin menneillä pariskun-

nilla kuin kirkossa vihkiytyneillä. Hänen mielestään voisi olla mahdollista, että 

kirkossa naimisiin menneillä saattaa olla perinteisempiä arvoja. 

 

3.7 Rulja 

 

Rulja on syntynyt vuonna 1988 ja hänen vaimonsa vuonna 1990. Rulja on 

kotoisin Pälkäneeltä ja asuu nyt Hämeenlinnassa. Rulja opiskelee Hämeen am-

mattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa. Hän on avioitunut vuonna 2011, ja pa-

rilla on yksi lapsi, joka on syntynyt vuonna 2010. Rulja oli haastatteluhetkellä ol-

lut vasta viikon verran naimisissa. Noin kuukausi haastattelun jälkeen hän vastasi 

lisäkysymyksiin sähköpostitse. Ruljan entinen sukunimi on Laakso. 

 

3.7.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Nimi Laakso kuuluu suosituimpiin harkitusti otettuihin nimiin. Vuonna 1906 

peräti 165 perhettä vaihtoi ruotsinkielisen nimensä Laaksoon, useimmiten Etelä- 

ja Länsi-Suomessa. Nimeksi on otettu laakso pitkällä a:lla niilläkin alueilla, missä 

muuten käytetään sanaa lakso. Laakso-nimelle ovat olleet mallina asuinpaikkaa 

ilmaisevat sukunimet, vaikka nimenvalitsijat itse tuskin ovat asuneet laaksossa. 
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(Mikkonen – Paikkala 2000: 282.) Nykyisenä sukunimenä Laakso on 9366 henki-

löllä (Väestörekisterikeskus).   

          Rulja on talonnimi Pälkäneellä sekä pellon- tai niitynnimi Kalajoella (Kan-

salaisen karttapaikka). Nimen sisällöstä ei löydy tietoja. Nykyisenä sukunimenä 

se on 27 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

3.7.2 Sukunimen valinta 

Ruljan mukaan hänellä ja hänen vaimollaan oli selkeä ajatus siitä, että avioituessa 

he ottavat yhteisen sukunimen. Ruljan mukaan he punnitsivat lähinnä kahta nimi-

vaihtoehtoa: omia sukunimiään Ruljaa ja Laaksoa. Kumpikin nimi oli yhtä mah-

dollinen vaihtoehto, sillä tärkeintä valinnassa oli juurikin yhteinen sukunimi. Rul-

ja kertoo, että he miettivät jossain vaiheessa myös kokonaan uuden nimen otta-

mista, mutta ajatus hylättiin alkuunsa. Samoin kaksoisnimet eivät tuntuneet Rul-

jasta mielekkäiltä vaihtoehdoilta.  

         Pariskunnan lapsi syntyi vuonna 2010, jolloin Rulja teki vaimonsa kanssa 

päätöksen sukunimestä. Pari valitsi vaimon sukunimen Rulja perheen yhteiseksi 

sukunimeksi sen harvinaisuuden takia. Rulja kertoo, että päätös vaati miettimistä, 

mutta hänen mukaansa se syntyi lopulta kuitenkin melko helposti.  

 

3.7.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Rulja ei pidä entisen tai nykyisen sukunimen sisältöä tai muotoa merkityksel-

lisenä. Rulja ei myöskään omien sanojensa mukaan ollut erityisen kiintynyt en-

tiseen sukunimeensä Laaksoon. Hän koki sen kuitenkin olevan osa identiteettiä, 

koska ihmiset olivat oppineet tuntemaan hänet sillä nimellä. Lisäksi hän koki, että 

sukunimi yhdisti hänet verisukulaisiinsa.  

         Uusi sukunimi on Ruljasta alkanut vähitellen tuntua omalta, jopa osalta 

identiteettiä. Nimi on kuitenkin vielä sen verran uusi, että Rulja kertoo vastavansa 

välillä puhelimeen entisellä sukunimellään. Hän kokee, että sukunimen kautta hän 

tuntee jonkin verran kuuluvuutta vaimonsa sukuun. Oma suku tuntuu hänen 

omien sanojensa mukaan kuitenkin edelleen läheiseltä, joten nimenvaihto ei ole 

vaikuttanut hänen omiin sukulaissuhteisiin. 
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                 3.7.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

 
23) Mia: Miten vanhempasi reagoivat nimenvalintaan? Tai muut sukulaisesi? 

          Rulja: Ymmärtäväisesti ja jopa rohkaisivatkin. Kaikilta on tullut   
          myönteistä palautetta ja kehuttu rohkeaksi mieheksi.8 
 

Ruljan mukaan myös hänen vaimonsa sukulaiset suhtautuivat myönteisesti 

nimenvalintaan. He Ruljan omien sanojen mukaan toivottivat tervetulleeksi 

sukuun ja olivat iloisia, että nimi saa jatkoa suvussa. Rulja kertoo, että ei ole ys-

täviensä kanssa keskustellut kovinkaan paljoa nimenvalinnasta. Ystävät eivät 

hänen mukaansa juuri ole reagoineet nimenvalintaan, vaikka ovat tietoisia valin-

nasta. 

 

3.8 Ruuskanen 

 

Ruuskanen on syntynyt vuonna 1978 ja hänen vaimonsa vuonna 1983. Ruuska-

nen on kotoisin Pirkanmaalta ja hänen vaimonsa Tampereelta. Ruuskanen asuu 

nykyisin Turussa. Hän on käynyt Tampereen ammattiopiston ja on koulutuksel-

taan tietoliikenneasentaja. Hän on avioitunut vuonna 2007, ja parilla on kaksi la-

ta. Ruuskasen entinen sukunimi on Koivistoinen. 

 

3.8.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat 

Talonnimestä Koivisto on johdettu asukkaannimitys Koivistoinen. Nimeä esiintyy 

Savossa Säämingissä 1560-luvulla ja Rantasalmella 1600-luvun alussa. Nimeä 

voidaan nykyäänkin pitää savolaisena, sillä nimen kantajista suurin osa asuu 

Varkaudessa, Suonenjoella ja Kuopiossa. Koivistoisia asuu parillakymmenellä 

muulla paikkakunnalla, muun muassa Kaakkois-Suomessa, Hämeessä ja Uudella-

maalla. (Mikkonen – Paikkala 2000: 233.) Nykyisenä sukunimenä Koivistoinen 

on 768 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Nimet Ruuska ja Ruuskanen ovat alun perin samaa alkuperää. Nimeen 

sisältyy ortodoksinen ristimänimi Ondrei tai Ondruska. Nimi on levinnyt Savoon 

ja Pohjois-Pohjanmaalle 1600-luvulla. Savosta ja Viitasaaresta on tosin löytynyt 

tietoja nimestä Ruuska(nen) jo 1500-luvulta. Sotien jälkeen Ruuskasia on tullut 

                                                                   
8 Vastaus on kopioitu sähköpostiviestistä. 
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Impilahdelta, Viipurista ja Jääskestä. Nykyisin Ruuskasia on eniten Savossa, 

Ruuska-nimisiä Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. (Mikkonen – Paikkala 2000: 

559.) Ruuskanen on nykyisenä sukunimenä 2638 henkilöllä (Väestörekisterikes-

kus). 

  

3.8.2 Sukunimen valinta 

Ruuskasen mukaan hänelle ja hänen vaimolleen oli ollut alusta asti selvää, että 

avioituessa he ottavat yhteisen sukunimen. Kumpi vain olisi Ruuskasen mukaan 

voinut ottaa toisen nimen, ja päätöksessä tärkeintä oli juurikin se, että perheellä 

on yhteinen sukunimi. Ruuskanen ei oikeastaan edes ymmärrä, miksi jotkut parit 

säilyttävät oman nimensä. 

 

24) Sit herää kysymys, et mites lapset, et kumpi nimi niille nyt tulee ja kaikkii 
erikoisii ratkasui, et pojilla on isän nimi ja tytöillä on äidin nimi [avolii-
tossa] ja menee hankalaks. Parisuhde on parisuhde, et sit ollaan samanni-
misiä. 

 
 
Pari teki lopulta Ruuskasen aloitteesta päätöksen siitä, että hän ottaa vaimonsa 

nimen. Ruuskanen kertoo, että hänellä oli jo lapsena herännyt ajatus nimenvaih-

dosta, koska hän ei tullut isänsä kanssa hyvin toimeen.  

 

25) Se tietysti,  et  isä oli  alkoholisti,  et  se on yks ehkä iso syy kuitenkin,  et  ei  
ollut tarvetta sille oman nimen jatkamiselle. 

 
26) Mia: Oliks nää sukulaissuhteet se päällimmäinen syy, sillon ku sä otit  

                             vaimon sukunimen?  
Ruuskanen: Ei, se oli ehkä se kipinä mistä koko ajatus lähti, mutta ei se              
silleen varsinaisesti päätökseen vaikuttanu, et se vaan et jompikumpi joutuu 
sen rutiinin käymään läpitte, et se oli vaan niinku käytännön juttu. Se nyt 
sattu olee minä. 

 
Päätös sukunimestä syntyi melko helposti. Pariskunta ei juuri miettinyt muita 

nimivaihtoehtoja, esimerkiksi kaksoisnimiä. Ruuskanen tosin pohtii, että jos hän 

nyt olisi menossa naimisiin, olisi hienoa ottaa uudelleen muodostettu nimi, jolloin 

hän perheineen olisi nimen ensimmäinen kantaja. 
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3.8.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Ruuskanen koki, että hänen entinen sukunimensä Koivistoinen oli ainakin jossain 

määrin osa hänen identiteettiään. Hän uskoo tämän johtuvan siitä, että nimi ei ole 

kovinkaan yleinen. Hän ei kuitenkaan omien sanojensa mukaan pidä nimeä kovin 

hohdokkaana suvussa esiintyvän alkoholismin takia.  

         Ruuskanen ei pidä nykyistä sukunimeään sinällään kovin erityisenä, mutta 

ei millään lailla huononakaan. Ruuskanen tuntui hänestä aluksi hankalalta, sillä 

sitä oli vaikea oppia käyttämään. Kun nimeen tottui, se alkoi tuntua hänestä 

käytännölliseltä. Ruuskanen on lyhyempi ja helpompi allekirjoittaa kuin Koivis-

toinen. Ruuskanen pitääkin sukunimeä omien sanojensa mukaan käytännön asia-

na: se on nimi, joka pitää kirjoittaa virallisiin papereihin.  

         Ruuskanen kertoo, että hänellä on hyvät välit vaimonsa sukulaisiin, mutta 

hän ei koe, että yhteinen sukunimi erityisesti yhdistäisi häntä Ruuskasten sukuun. 

Myös suhteet omaan sukuun ovat hänen mukaansa hyvät, nimenvaihto ei siis vai-

kuttanut sukulaissuhteisiin. 

         Jos Ruuskanen olisi saanut valita sukunimen, jonka jollakin kantajalla on 

suurta historiallista merkitystä, hän uskoo, että nimen merkitys identiteetin tai 

mielekkyyden kannalta olisi erilainen. Tällainen nimi olisi hänen mukaansa esi-

merkiksi Ryti tai Mannerheim. 

     

3.8.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Ruuskasen mukaan hänen omat sukulaisensa eivät juuri reagoineet nimenvalin-

taan. Tosin joillekin vanhemmille sukulaisille asia Ruuskasen mukaan tuli yllä-

tyksenä. Hän uskoo, että jos hänen isänsä olisi elossa, isä olisi varmasti reagoinut 

valintaan.  

         Ruuskanen kertoo, että hänen vaimonsa sukulaiset hieman yllättyivät kuul-

tuaan päätöksestä, mutta hyväksyivät sen kuitenkin heti. He olivat Ruuskasen mu-

kaan enemmänkin iloisia naimisiinmeno-uutisesta, eivät niinkään sukunimen jat-

kuvuudesta, sillä nimi sai muutenkin jatkoa suvussa. 

          Ruuskanen kertoo, että jotkut hänen ystävistään ja työkavereistaan ovat ky-

syneet nimenvalinnasta. 

 
27)  Mitä vanhempi työkaveri, tuttava tai kaveri, niin sitä suuremmalla todennä-

köisyydellä sitten kysymys heräsi, että miksi. Varmaan juurikin sen takia, et 
se on erilainen tapa. Se [sukunimen vaihto] oli vaan loppujen lopuksi käy-
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tännön juttu, et toisaalta tasa-arvoa sekin on, mutta ei sekään ollut loppujen 
lopuksi millään tavalla ajatuksena. 

 
 
3.9 Saravuo 

 

Saravuo on syntynyt vuonna 1963 ja hänen vaimonsa vuonna 1973. Saravuo on 

kotoisin Lahdesta, ja hän asuu nykyisin Espoossa. Saravuo on käynyt Maanpuo-

lustuskorkeakoulun. Hän on mennyt naimisiin vuonna 2001, ja parilla on kaksi 

lasta. Saravuon entinen sukunimi on Järvinen.  

 

3.9.1 Entisen ja nykyisen sukunimen taustat  

Nimet Järvinen, Järvi ja Järveläinen esiintyvät jo keskiajalta alkaen asiakirjoissa. 

Järvinen on yksi kaikkein yleisimpiä vanhan nimimallin mukaan otettuja uusia 

suomalaisia sukunimiä. Se on Matti Kuusen (1972) mukaan nen-lopustaan huoli-

matta länsisuomalainen (Mikkonen – Paikkala 2000: 176). Nykyisenä sukunime-

nä Järvinen on 17 044 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Nimestä Saravuo ei löydy suoraan tietoja. Sara-alkuosa on voinut tulla esi-

merkiksi kasvillisuudesta kertovasta asuinpaikan nimestä. Mikkelissä sana sara 

on ollut merkityksessä ’peltosaareke’ tai ’kapea ja pitkä pelto’. Nimen taustalla 

voi olla sarka-sanakin. (Mikkonen – Paikkala 2000: 585). Vuo tarkoittaa ’virtaa’ 

tai ’uomassa virtaavaa vettä’ (Kielitoimiston sanakirja). Saravuo voi siis näin ol-

len tarkoittaa ’pitkän ja kapean pellon uomassa virtaavaa vettä’. Saravuo on ny-

kyisenä sukunimenä 15 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

3.9.2 Sukunimen valinta 

Saravuon mukaan hänelle ja hänen vaimolleen tärkein ajatus sukunimen valin-

nassa oli se, että perheelle valitaan yhteinen sukunimi. Vaimo ei periaatteessa 

halunnut vaihtaa hyvin harvinaista sukunimeään, Saravuota pois, ja kaksoisnimi 

Saravuo-Järvinen tai Järvinen-Saravuo olisi ollut informantista epäkäytännölli-

nen.  

 

28) Semmosen kasvatuksen mä oon saanu, että ei tämmösiä sekasikiöitä. Et 
jotenki se avioliitto kuitenkin on semmonen, joka sit yhdistää. Oisin voinu 
hyväksyy, jos oisin vaikka joku Sara ja Lehtonen ja oisin vaikka 
Lehtosaraks tullu tai Saralehdoks. 
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Periaatteessa nimet Järvinen ja Saravuo voi yhdistää nimeksi Sarajärvi, mutta 

Saravuon mukaan ajatus yhdistelmästä hylättiin, sillä toisella oli jo hyvä, harvi-

nainen nimi. Saravuo kertoo, että hänen vaimonsa toki halusi, että hänen mie-

hensä ottaisi hänen sukunimensä, mutta antoi miehelleen ”vapaat kädet” valinnan 

tekemiseen. Päätös vaati Saravuon mukaan paljon miettimistä.  

 
29) On se kuitenkin miehelle semmonen kynnyskysymys. Ei välttämättä, et me-

nettäis identiteettiä tai muuta, mut kuitenkin meidän yhteiskunnassa on 
tapana, että suurin osa naisista vaihtaa [sukunimen] tai ottaa jonkin yhdis-
telmän.  
 

30) En halua sitä, että lapseni ovat Saravoita ja itse oisin Järvinen. Ja varsinkin 
jos ajattelee, et Järvisiä on kymmeniä tuhansia Suomessa ja tällä hetkellä 
taitaa olla 15 Saravuota maailmassa. 

 

Saravuo teki lopulta päätöksen, että hän ottaa vaimonsa sukunimen. Hän kertoo, 

että ilmoitti päätöksestään lopulta sakastissa, kun pappi kysyi nimenvalinnasta.  

 

3.9.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Saravuo ei kiinnitä huomiota sukunimien muotoon, merkitykseen tai esteettisyy-

teen. Hän ajattelee sukunimen olevan ennen kaikkea sukua ja perhettä määrittävä 

nimi. Hän kertoo kokevansa erityisesti vanhan sukunimen olevan tai olleen jos-

sain määrin osa hänen identiteettiään, mutta hän ei ole pohtinut tarkemmin nimen 

merkitystä identiteetin kannalta. Hän kokee edelleen kuuluvansa Järvisten 

sukuun, mutta Saravuo liittää hänet myös vaimon sukulaisiin. Hän ei kuitenkaan 

koe vaimonsa sukulaisia yhtä läheisinä kuin omat sukulaisensa. Koska Saravuo-

nimisiä sukulaisia on melko vähän, sukunimen merkitys korostuu mahdollisesti 

eri lailla.  

 

3.9.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Saravuo kertoo, että hänen vanhempansa olivat vähän alle 70-vuotiaita, kun hän 

meni naimisiin. Hän kunnioitti vanhempiensa mielipidettä nimenvalintaan niin 

paljon, että tavallaan pyysi molemmilta vanhemmilta hyväksynnän nimenvaih-

toon. Saravuon äiti kuitenkin huomautti leikkisästi häissä jotain sukunimen valin-

nasta, mutta pyysi sitä juhlissa anteeksi. 



 

41 
 

         Saravuon mukaan moni hänen ystävistään kutsuu häntä edelleen joskus Jär-

viseksi. Hän on yleensä korjannut virheen, mutta nykyisin ei jaksa välittää, jos jo-

ku kutsuu häntä vanhalla sukunimellään.  

         Saravuo kertoo, että jotkut hänen työkavereistaan ovat jopa vitsailleet ni-

menvaihdosta. Hän on töissä paikassa, missä sukunimi lukee kaikilla rinnassa, 

joten nimenvaihto tuli työkavereille nopeasti näkyviin. Saravuo uskoo, että tästä 

syystä miehen sukunimenvaihto on hänen alallaan harvinaista. 

 

4 Kaksoisnimen ottaneet informantit 

 

Esittelen tässä luvussa kaksoisnimen ottaneiden informanttien esittämiä ajatuksia 

sukunimen valinnastaan. Informantteja on kolme. He ovat syntyneet vuosien 

1961–1975 välillä ja menneet naimisiin vuosien 1986–2010 välillä. Heillä kaikilla 

on lapsia. Yksi heistä on kotoisin Etelä-Suomesta, yksi Itä-Suomesta ja yksi Lou-

nais-Saksasta. Kaksi informanteista on vaihtanut syntymänimensä kokonaan pois. 

        Kerron kussakin alaluvussa ensin lyhyesti informantin taustoista sekä 

sukunimien taustoista. Tuon alaluvuissa esille informanttien ajatuksia nimen-

vaihdosta, sukunimistä sekä nimi-identiteetistä. Kerron kunkin informantin lähi-

piirin reaktioista nimenvalintaan.   

 

 
4.1 Hille-Taskila 

 

Hille-Taskila on syntynyt vuonna 1961, ja hän on kotoisin Freiburgista, Saksasta. 

Hille-Taskilan syntymänimi on Kirschvink. Hän on opiskellut Hollannissa 

Utrecht School of the Arts -instituutissa musiikin maisteriksi. Hän meni naimisiin 

vuonna 1986 hollantilaisen naisen kanssa ja otti tämän sukunimen Hille. Hän 

erosi vaimostaan vuonna 1990 ja tapasi vuonna 1994 suomalaisen, vuonna 1968 

syntyneen naisen. He muuttivat samana vuonna Suomeen. Pari meni naimisiin 

vuonna 2000, ja informantti otti kaksoisnimen Hille-Taskila. Pari asuu Helsin-

gissä, ja heillä on kaksi lasta.   
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4.1.1 Entisen ja nykyisten sukunimien taustat 

Kirschvink on saksan kieltä ja tarkoittaa ’kirsikkalintua’ (saks. kirsche ’kirsikka’, 

fink, ’peippolintu’). Informantin mukaan sukunimi on harvinainen: joitakin 

(mahdollisesti satoja) nimenkantajia on Saksassa ja Amerikassa. Kirschvinkin 

jälkimmäinen osa kirjoitetaan v:llä (lausutaan [fink]), mikä myös tekee sukuni-

mestä harvinaisen. Informantin mukaan sukunimet Fink ja Vogel (’lintu’) ovat 

yleisiä Saksassa.  

         Saksan sukunimistöstä löytyy useita Kirsch(e)-alkuisia sukunimiä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi Kirschbaum(er) (’kirsikkapuu’), Kirsch(en)stein (’kirsikkakivi’) 

ja Kirschkorb (’kirsikkakori’). (Brechenmacher 1957: 45–46.) 

         Informantin mukaan monet eläintä tarkoittavat sukunimet ovat yleisiä Sak-

sassa, kuten esimerkiksi Wolf (’susi’). Informantin mukaan Saksassa on ainakin 

jonkin verran kaksiosaisia sukunimiä, joista toinen osa tarkoittaa jotakin eläintä, 

esimerkiksi Wolfgang ’susijoukko’. 

        Kirschvink-nimellä ei ole kantajia Suomessa, mutta Vink-sukunimi löytyy 

Suomestakin: nimenkantajia on 22 (Väestörekisterikeskus). Samoin Fink-nimisiä 

on kahdeksan (Väestörekisterikeskus).  

        Hille-sukunimi on melko harvinainen Hollannissa: sillä on vuonna 2007 

ollut 401 kantajaa. Nimeä esiintyy ympäri Hollantia, erityisesti Keski-Hollannissa 

sekä länsirannikolla. Hille on alkujaan patronyymi, eli isännimestä muodostettu 

nimi. Hillen variantteja ovat Hilke, Hillen ja Hiller. (Meertens.) Hille voi mah-

dollisesti tarkoittaa kukkulaa, jolloin se olisi laina englannista (engl. hill ’kukku-

la’, ’mäki’). Suomessa Hille on nykyisenä sukunimenä seitsemällä henkilöllä 

(Väestörekisterikeskus). Hille on myös Suomessa harvinainen etunimi, jota on 

annettu molemmille, tytöille ja pojille. Vuonna 2011 sen on saanut etunimekseen 

sekä tytöistä että pojista alle viisi (Väestörekisterikeskus). 

         Nimi Taskila on muodostunut Pohjois-Pohjanmaalla asutusnimen välityk-

sellä nimestä Taskinen. Nimi Taskinen on ilmeisesti lähtöjään Laatokan Karjalas-

ta, mistä se on levinnyt Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Nimeen sisältyvä karjalai-

nen Taski voi olla lyhentymä miehennimestä Ostaski (ven. Ostasko). Sukunimet 

Taskajev, Taskin ja Taska ovat syntyneet kreikkalaisesta nimestä Eysthathios. 

(Mikkonen – Paikkala 2000: 652–653.)  Nykyisenä sukunimenä Taskila on 742 

henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 
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4.1.2 Sukunimen valinta  

Hille-Taskila meni ensimmäisen vaimonsa kanssa naimisiin Saksassa vuonna 

1986. Saksassa oli samana vuonna tullut voimaan laki, jonka mukaan kumpi vain, 

mies tai nainen, voi ottaa toisen sukunimen. Hille-Taskilan mukaan Saksassa on 

pakollista ottaa yhteinen sukunimi. Nimivaihtoehdot olivat periaatteessa siis Hil-

le, Kirschvink tai kaksoisnimi.  

         Hille-Taskilalle oli lähes itsestään selvää, että hän ottaa avioituessa vaimon-

sa sukunimen. Päätös ei vienyt paljon aikaa.  

 

31) Mulla oli semmoinen pyrkimys saada etäisyyttä saksalaisuuteeni ja mennei-
syyteeni. Siinä oli selkeä ero, et nyt on eri aika. Semmoinen uuden ajan 
alku. Ja toinen oli myöskin se, että siis nimen kautta ainahan tulee sem-
monen identiteetin kyseenalaistaminen, joka oli silloin ja on edelleen mi-
nulle hyvin tärkeä kysymys elämässäkin ihan yleisesti. Siis aina silloin 
tällöin mä valmistaudun itsearviointiin tai kysymykseen, että ”kuka minä 
olen” tai ”mikä on mun identiteetti” ja minkä verran nimi tai nimike vaikut-
taa siihen.  

 
Koska valinta oli niin selkeä Hille-Taskilalle, hän ei vaimonsa kanssa edes har-

kinnut muita vaihtoehtoja. 

         Pari muutti Hollantiin samana vuonna kuin menivät naimisiin. Hille-Taskila 

epäilee, että Hollannissa vaimon sukunimen ottaminen oli lähes olematonta 1980-

luvulla, koska se ei ollut vielä laillista silloin. Hille-Taskilalla oli omien sanojensa 

mukaan sukunimestään ”vääntöä” virallisissa yhteyksissä. Hänelle myönnettiin 

jossain vaiheessa Hollannin kansalaisuus hollantilaisella nimellä. Hän erosi vai-

mostaan vuonna 1990, mutta jäi edelleen asumaan Hollantiin. 

         Hille-Taskila tapasi suomalaisen vaimonsa vuonna 1994 Hollannissa. He 

muuttivat samana vuonna Suomeen, Kokkolaan. Pari meni naimisiin vuonna 

2000, ja he halusivat perheelle yhteisen sukunimen. Vaimolla oli selkeä näkemys 

siitä,  että  hän  ei  ota  miehensä  entisen  vaimon  sukunimeä.  Kirschvink-nimi olisi 

informantin mukaan hyvinkin voinut käydä vaimolle, sillä vaimo pitää nimeä 

kauniina ja eksoottisena.  

         Pari päätyi valitsemaan vaimon sukunimen Taskila perheen yhteiseksi 

nimeksi. Hille-Taskilalle päätös oli helppo, sillä hän oli edellisestä nimen-

vaihdosta oppinut, että ”nimenvalinta ei ole mikään juttu”. Hän otti kaksoisnimen 

Hille-Taskila, koska oli mieltynyt Hilleen ja käytti sitä taitelijanimenä. Hän halusi 

myös, että hänen nimestään näkyy, mihin perheeseen hän kuuluu.  
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4.1.3 Ajatuksia sukunimistä 

Nyt kun Kirschvink-nimeen on tullut etäisyyttä, Hille-Taskila on alkanut pitää 

vanhasta nimestään. Hänelle tulee nimestä mieleen hänen isänsä piirtämät kuvat 

linnuista, joilla on kirsikka nokassa. Hänen isällään onkin yksi tällainen kuva 

talonsa ovessa. 

         Nimi Hille on informantista ennen kaikkea iskevä, lyhyt nimi, joka sopii 

muusikolle. Sana hille tuo Hille-Taskilalle mieleen vuoristomaiseman. Tämä on 

hänen mielestään huvittavaa, koska Hollannissa ei ole vuoristomaisemia.  

         Taskila on Hille-Taskilan mielestä mielenkiintoinen vastakohta Hilleen. 

Taskilassa on kovia konsonantteja, kun taas Hille on lyhyt ja pehmeä. Hille-

Taskilalla on tapana ajatella kaikkia ääniä esteettiseltä kannalta. Hänestä Taski-

lassa on hyvä ”soundi”, koska se on iskevä ja napakka: siinä on vain kolme tavua 

ja vokaalit ja konsonantit vaihtuvat ytimekkäästi. Taskilassa on kaksi a-vokaalia, 

mitä ei muuten ole hänen nimessään. 

         Taskila-nimestä Hille-Taskilalle tulee mieleen vasara, josta lähtee lyödessä 

metallinen ääni ´tas-ki-la´. Koska nimi on la-päätteinen, tulee siitä Hille-Taskilal-

le  mieleen  myös  paikka,  jossa  ’taskiminen’ tapahtuu. Hänestä on hauskaa luoda 

erilaisia mielikuvia nimistä ja sanoista, ja suomen kieli antaa hänestä hyvät mah-

dollisuudet mielikuvien luomiseen. 

 

4.1.4 Ajatuksia nimi-identiteetistä 

Hille-Taskila kokee sukunimen tärkeäksi osaksi identiteettiään. Uusi sukunimi on 

symbolisoinut hänelle uuden identiteetin ja elämän alkua. Hän kokee, että uusi 

nimi on antanut hänelle mahdollisuuden kokea itsensä uudella tavalla. Nimen-

vaihdon takana onkin usein muuttunut elämäntilanne, ja nimenvaihto kertoo yksi-

lön identiteetin muutoksista (Alford 1988: 86).   

          Kun hän otti Hillen nimen, hän ei kuitenkaan kokenut saaneensa hollan-

tilaista identiteettiä. Hänellä oli kuitenkin omien sanojensa mukaan Hollannissa 

asuessaan vaihe, jolloin hän halusi olla hollantilainen. Hollantilaisuuteen pyrki-

minen oli hänelle erottautumista saksalaisuudesta. Ihmiset kohtelivatkin häntä 

hollantilaisena.  

         Kun hän otti kaksoisnimen Hille-Taskila, hän ei identifioitunut suoma-

laiseksi. Sukunimi liitti hänet tiiviimmin vaimonsa sukuun, ja muutenkin nimi 
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identifioi ennen kaikkea hänen perhettään. Hän kokee nykyään vahvasti saksa-

laiset juurensa: hän muun muassa laulaa ja lukee kirjoja saksaksi lapsilleen. 

         Vaikka sukunimi on Hille-Taskilalle tärkeä osa identiteettiä ja nimen-

vaihdos on merkinnyt hänelle uuden elämän alkua, nimi ei kuitenkaan ole muut-

tanut häntä ihmisenä. 

 

32) Aikoinaan yks hollantilainen kaveri kysyi, että miten sä voit vaihtaa nimesi, 
kun ”minä olen mun nimeni”? Mä vastasin hänelle, että minä en ole nimeni. 
Mä käytän nimeä niinku asuna. Se on mun ympärillä, ja se on mulle tär-
keää, miten minä esittäydyn maailmalle. 

 

4.1.5  Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan  

Hille-Taskila koki kahdenlaisia reaktioita ensimmäisen nimenvaihdon myötä. 

Saksassa moni yllättyi päätöksestä ja kommentoi, että valinta on hieno ja rohkea. 

Hollannissa taas ihmiset ihmettelivät valintaa, koska ainakin siihen aikaan se oli 

hyvin epätavallinen käytäntö Hollannissa. Ihmiset olettivat, että vaimo ottaa 

miehen nimen. Tästä syystä moni oletti Hillen olevan hänen alkuperäinen nimen-

sä eikä edes kysynyt asiasta.  

         Hille-Taskilan vaimon hollantilaiset sukulaiset suhtautuivat valintaan 

avoimesti. Hänellä ei tosin ollut kovin paljon sukulaisia, mutta jäljellä olevista 

sukulaisista oli mukavaa, että nimi voi mahdollisesti saada jatkoa suvussa. 

         Hille-Taskila on kokenut Suomessa osin samanlaisia reaktioita nimenvalin-

taan, kuin aikoinaan Saksassa.  

 

33) Monen reaktio on semmonen oho, se on rohkea. No mä en ajattele itse sitä 
rohkeana, mutta hyvin moni suhtautuu siihen näin. Jotkut tuttavista, kun ne 
kuulee, että mulla on mun taiteilijanimen perässä vielä suomalainen nimi, 
sanovat vain ”aha, okei kiva”.  

 
34) Mä oon huomannu, et jos mä jossain virastossa istun, tai en tiiä onkse vaan 

mun oma tunne mut, mut siitä, ku mä sanon, et mun nimi on Hille-Taskila 
ja se Taskila on selkeesti suomalainen nimi ja sitte se Hille, veikkaan, et 
ihmiset tulkitsevat, et  se on semmonen ehkä ruotsinkielinen nimi, ja sit 
mun aksentti vielä tulee. Et mut luokitellaan niinku suomenruotsalaiseks. 
 

 
Hille-Taskila ei ole saanut negatiivista palautetta valinnastaan ja uskoo, että jos 

olisi saanutkin, hän ei siitä välittäisi. Hille-Taskilan vaimon sukulaiset ottivat pää-
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töksen ilolla vastaan: heistä oli mukavaa, että Hille-Taskila astui sukuun suku-

nimenkin kautta, jolloin hän kuuluu perheeseen vielä vahvemmin. 

         Hille-Taskila kertoo, että hänen isänsä oli pahoillaan siitä, että hänen suku-

nimensä ei jatku suvussa. Hille-Taskilan sisaruksetkaan eivät ole ainakaan tois-

taiseksi jatkaneet suvun nimeä, joten voi hyvin olla, että nimi ei saa jatkoa suvus-

sa. Hille-Taskila arvostaa nykyään sukunimiin liittyvää perinteisyyttä ja jat-

kuvuutta. Hänelle kuitenkin nimi-identiteetti on tärkeämpi kuin nimen jatkuvuus 

ja jatkuvuuden osana oleminen.  

 

4.2 Luuppala-Roos 

 

Luuppala-Roos on syntynyt vuonna 1961 ja hänen vaimonsa vuonna 1963. 

Luuppala-Roos on syntynyt Huittisissa, mutta on asunut käytännössä koko ikänsä 

pääkaupunkiseudulla. Luuppala-Roos on opiskellut Sibelius-Akatemiassa, mutta 

koulutus on jäänyt töiden takia kesken. Hän meni naimisiin vuonna 1997, ja paril-

la on kaksi lasta. Perhe asuu tällä hetkellä Vantaalla. 

 

4.2.1 Sukunimien taustat 

Nimestä Luuppala ei löydy tietoja. La-päätteensä puolesta se voi olla alkujaan 

talonimi (Närhi 1996: 110). Nimeä ei kuitenkaan löydy kartalta (Kansalaisen 

karttapaikka). Luuppala on nykyisenä sukunimenä 70 henkilöllä (Väestörekisteri-

keskus). 

        Roos (ruots. ros, ’ruusu’) on alkujaan ruotusotamiesten lisänimi (ks. luku 

3.1.1). 1700-luvun loppupuolella annettiin paljon lyhyitä lisänimiä, joiden aiheita 

otettiin muun muassa kasvi- ja eläinkunnasta, väreistä, sotamiehen ominaisuuk-

sista sekä varusteista ja muusta sotilastermistöstä. Muita sotilaille annettuja kasvi-

kunnan nimiä ovat muun muassa Blom, Ek ja Lindh. (Mikkonen – Paikkala 2000: 

26) Nykyisenä sukunimenä Roos on 1453 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

 

4.2.2 Sukunimen valinta 

Luuppala-Roosin mukaan hän ja hänen vaimonsa olivat samaa mieltä siitä, että 

perheelle valitaan yhteinen sukunimi. Luuppala-Roosille oli erityisen tärkeää, että 

hänellä on mahdollisten lastensa kanssa sama sukunimi. Hänen vaimolleen olisi 
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käynyt hyvin, että hän olisi ottanut miehensä nimen. Luuppala-Roos itse ei 

kuitenkaan halunnut, että mahdolliset lapset saisivat hänen sukunimensä.   

 

35) Mun suhde mun faijan tai isän sukuun on aina ollu sellanen aika etäinen, ja 
mä en oo hirveesti pitäny niistä ihmisistä niinku ihmisinä. Se porukka ei oo 
oikeen mun tyyppiä,  ja se on se tärkeä syy siinä,  et  mieluummin sit  toinen 
nimi. 

 

Kun pari pohti nimenvalintaa, heillä kävi Luuppala-Roosin mukaan mielessä 

myös nimi Roosas, mistä nimi Roos on alun perin tullut informantin mukaan. He 

päätyivät kuitenkin valitsemaan vaimon nimen Roos perheen yhteiseksi suku-

nimeksi. Informantti itse otti avioituessa yhdistelmänimen Luuppala-Roos, koska 

hän omien sanojensa mukaan koki, että nimen muuttaminen kokonaan olisi voi-

nut aiheuttaa hankaluuksia työyhteisössä. Hänet tunnettiin töissä nimellä Luup-

pala. Hän pohti kuitenkin, kuinka hankala kaksoisnimi mahdollisesti on. Tästä 

huolimatta nimenvalinta oli Luuppala-Roosin mukaan helppo ratkaisu, koska hän 

halusi ehdottomasti perheelleen yhteisen nimen, joka ei kuitenkaan ollut hänen 

oma nimensä.  

     Sukunimi Roos sopii Luuppala-Roosin mielestä hänen perheelleen hyvin, 

sillä perheessä puhutaan kolmea kieltä: suomea, ruotsia ja vaimon äidinkieltä 

ranskaa. Luuppala-Roosista on mukavaa, että ruotsinkielisyys näkyy sukunimes-

sä. Lapsilla on ranskalaisperäiset etunimet ja informantti pohtii, että jos lapset 

joskus lähtevät johonkin ranskankieliseen maahan pidemmäksi aikaa, nimi Roos 

on siellä käytännöllinen. 

 

4.2.3 Ajatuksia sukunimistä 

Luuppala-Roos kokee alkuperäisen sukunimensä hankalaksi. Se hänen mukaansa 

kuullaan ja kirjoitetaan usein väärin. Esimerkiksi hänen siskonsa oli saanut postia 

nimellä Luupora, ja Luuppala-Roos itse on saanut lehden nimellä Lurppa. 

         Luuppala-Roos kertoo, että myös nimi Roos on välillä osoittautunut 

epäkäytännölliseksi. Monet eivät tiedä, kirjoitetaanko se o:lla vai u:lla. Väestö-

rekisterikeskuksen mukaan Suomessa onkin harvinainen nimi Ruus,  jolla  on  27  

nimenkantajaa.  

        Yhdistelmä Luuppala-Roos sointuu informantin mielestä hyvin, vaikka se 

koostuu kahdesta erikielisestä nimestä. Nimi ei ole liian pitkä, ja nimissä on 
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äännettäessä yhteensä neljä u-vokaalia. Kaksoisnimi sopii hänestä hyvin yhteen 

hänen etunimensä kanssa, jossa myös on yksi u-vokaali. Luuppala-Roos pohtii, 

että jos hänellä olisi etunimenä pitkä yhdysnimi, hän olisi harkinnut ottavansa 

vain yhden sukunimen. 

 

4.2.4 Ajatuksia nimi-identiteetistä 

Luuppala-Roosin mielestä on identiteetin kannalta selkeä ero siinä, onko 

sukunimi esimerkiksi Jyllenbö tai Virtanen. Hän kokeekin omat sukunimensä 

osaksi identiteettiä, mutta hän ei ole aikaisemmin erityisemmin pohtinut asiaa. 

Hän ei kokenut identiteetinmuutosta ottaessaan kaksoisnimen. Hän uskoo tämän 

johtuvan  osittain  siitä,  että  hän  käyttää  esimerkiksi  esittäytyessään  uusille  

ihmisille edelleen vain omaa sukunimeään. Luuppala-Roos pohtii, olisiko nimellä 

erilainen vaikutus identiteettiin, jos hän olisi ottanut pelkän Roosin nimen. Hänen 

mukaansa nimellä olisi voinut mahdollisesti olla jonkinlainen vaikutus 

identiteettiin. 

 

4.2.5 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Luuppala-Roosin vaimo oli tyytyväinen päätökseen. Se osoitti hänestä tuoretta ja 

modernia ajattelua. Tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan vaikuttanut nimen-

valintaan, vaikka myös Luuppala-Roosin mielestä se on hyvä puoli nimenvalin-

nassa.  

         Hänen sukulaiset eivät juurikaan reagoineet nimenvalintaan. Jotkut heistä 

tosin kysyivät asiasta. 

 

36) Sit mää vaan, että vaimolla on oma nimensä, ja mulla tää tuplanimi, niin 
mitäs siinä on kysymistä. 

 
         Vaimon sukulaiset ottivat asian positiivisesti vastaan. Heillä Luuppala-

Roosin omien sanojen mukaan asia kääntyi arvostuksen puolelle. Heistä oli 

mukavaa, että mieskin voi ottaa vaimon sukunimen.  

         Jotkut Luuppala-Roosin ystävät ja työkaverit kysyivät nimenvalinnasta, 

mutta suurin osa ei reagoinut mitenkään. Kysyttäessä Luuppala-Roosilla oli tapa-

na selittää suhteestaan isänsä sukuun ja siitä, että ei halua, että omista lapsista tu-

lee Luuppaloita.    
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4.3 Warsa-Ritaranta 

 

Warsa-Ritaranta on syntynyt vuonna 1975 ja hänen vaimonsa vuonna 1978. War-

sa-Ritaranta on syntynyt Suomenniemellä, mutta kasvanut Mäntyharjulla. Hänen 

vaimonsa on kotoisin Vilppulasta. Warsa-Ritaranta on muuttanut Helsinkiin 

vuonna 1995, ja hän on koulutukseltaan teologian maisteri. Hän on mennyt nai-

misiin vuonna 2010, ja parilla on yksi lapsi. Perhe asuu Helsingissä. Warsa-Rita-

rannan syntymänimi on Paasonen. 

 

4.3.1 Entisen ja nykyisten sukunimien taustat 

Sukunimi Paasonen on muodostettu nimestä Paaso. Nimi Paaso on itäsuoma-

lainen kutsumamuoto nimistä Paavali, Paavo (< Paulus). Venäläiset nimet Pav-

sa, Pasa ja Pavel ovat samaa kantaa. Paasonen on vanhastaan tunnettu Savossa, 

muun muassa Juvassa, Joutsassa, Mikkelin pitäjässä, Mäntyharjulla ja Ristiinassa. 

Sitä on tavattu myös Kivennavalla. 1900-luvun alkupuolella nimenkantajat asui-

vat lähinnä Mäntyharjun seudulla. (Mikkonen – Paikkala 2000: 432–433.) Nykyi-

senä sukunimenä Paasonen on 1205 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Suomalaiseen sukunimistöön on otettu runsaasti aiheita eläin- ja kasvikun-

nasta.  Useimmista  nimistä  ei  enää  voi  saada  selville,  miten  ne  ovat  sukunimiksi  

päätyneet. Osa nimistä on saattanut tulla ammatin välittämänä, osa haukkuma- tai 

hellittelyniminä, osa pakanuuden aikaisina etuniminä, osa asuinpaikan tai jonkin 

merkittävän tapahtumapaikan muistona. (Närhi 1996: 29.) Puolangasta löytyy 

Varsa-niminen talo ja metsäalue (Kansalaisen karttapaikka).  

        Väestörekisterikeskuksesta ei löydy tietoja Warsasta nykyisenä sukunimenä. 

Entisenä sukunimenä se on Väestörekisterikeskuksen mukaan ollut alle viidellä 

henkilöllä. Tämä voi johtua siitä, että nimi on niin vanha, että sen kantajista ei 

löydy tietoja. Ainakin nimen kirjoitusasu viittaa siihen, että se on peräisin ajoilta, 

jolloin suomen kielen oikeinkirjoitus ei ollut vielä löytänyt uomaansa, ja nimissä 

käytettiin ruotsalaisia aakkosia (Paikkala 2000). Varsa puolestaan on nykyisenä 

sukunimenä 31 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Informantin mukaan Ritaranta on muodostettu nimestä Ritari.  Nimen  on  

muodostanut informantin vaimon isoisä vuosien 1920–1930 välillä Vilppulassa. 

Ritarantoja asuu informantin mukaan Etelä-Suomessa, pääkaupunkiseudun lisäksi 

Tampereen seuduilla. Heitä asuu informantin mukaan myös Vilppulassa ja 
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Seinäjoella. Nykyisenä sukunimenä Ritaranta on 32 henkilöllä (Väestörekisteri-

keskus). 

 

4.3.2 Sukunimen valinta 

Warsa-Ritaranta alkoi omien sanojensa mukaan pohtia sukunimen valintaa jo 

nuorena. Hänen isänisänsä syntymänimi oli Warsa, mutta hän vaihtoi nimen Paa-

soseksi 1900-luvun taitteessa. Warsa-Ritaranta oli nuoresta asti pitänyt isänisänsä 

syntymänimestä. Kun naimisiinmeno lähestyi, Warsa-Ritaranta päätti toteuttaa 

vanhan haaveensa, ja haki nimeä Warsa kaksoisnimen ensimmäiseksi osaksi. 

     Parille oli tärkeää, että he avioitumisen yhteydessä ottavat yhteisen 

sukunimen. Warsa-Ritarannan mukaan hänen vaimonsa ei ollut halukas luopu-

maan omasta sukunimestään Ritarannasta sen harvinaisuuden takia.  Nimi Paa-

sonen ei ollut Warsa-Ritarannan mukaan mieluisa kummankaan osapuolen mie-

lestä. Nimi Warsa olisi puolestaan ollut vaikea hakea yhteiseksi sukunimeksi, sil-

lä sen hakeminen oli informantin mukaan hyvin hankalaa pelkästään hänelle itsel-

leen. Luontevin vaihtoehto oli siis valita vaimon sukunimi yhteiseksi sukunime-

ksi, ja näin ollen informantti haki nimilautakunnasta itselleen kaksoisnimeä War-

sa-Ritaranta.   

 

4.3.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Warsa-Ritaranta pitää entistä sukunimeään Paasosta hyvin tavanomaisena nime-

nä, joka ei hänen mukaan erityisemmin herätä mielikuvia. Hän ei omien sanojen-

sa mukaan ole koskaan erityisemmin pitänyt entisestä sukunimestään. 

 
37) Siis kylhän tää nykyinen nimikin on vaikee sanoo. Sitä on ihmisten vaikee 

hahmottaa, mut Paasonenkin oli niin hirveen hankala silleen, että se kuul-
tiin aina väärin. Se oli yks tekijä, ja sit se oli tosiaan niinku, no Mänty-
harjulla se oli niinku yleisin sukunimi siellä. Et siin ei oo sellasta hohdok-
kuutta. 

 

 Nimi Warsa puolestaan herättää informantissa positiivisia mielikuvia vapaudesta 

ja luonnossa olemisesta. Hän pitää myös nimen historiallisesta kirjoitusasusta: w-

kirjain tuo nimeen erikoisuutta. Ritarannasta hänelle tulee mieleen Ritari, mistä 

nimi on alun perin muodostettu. Warsa-Ritaranta pitää Ritarannan 

harvinaisuudesta. Yhdistelmä Warsa-Ritaranta on hänestä hyvin erikoinen ja 
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ainutlaatuinen nimi. Hän kokee omien sanojensa mukaan nimen tuovan 

erottavuutta. Hänestä nimi myös rytmittyy hyvin hänen etunimensä kanssa.  

    Warsa-Ritaranta kokee sukunimen myös sukua määrittävänä nimenä. Hän 

kokee omien sanojensa mukaan, että Ritaranta yhdistää hänet vaimonsa sukulai-

siin.  

 

38) On sillä siihenki vaikutusta, et se niinku auttaa sitoutumaan siihen vaimon 
sukuun. Kyl sitä miettii..kyl siin on tietty semmonen yhdistävä tekijä. 

 
 
4.3.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Warsa-Ritarannan vaimo oli tyytyväinen nimenvalintaan. Vaimolle nimi on tär-

keä, koska nimi on itse muodostettu suvussa. Warsa-Ritaranta ei ole kuullut kom-

mentteja valinnasta vaimon sukulaisilta, mutta uskoo näiden olevan tyytyväisiä 

valintaan, etenkin, kun nimi on saanut jatkoa suvussa. 

 

39) Mia: Miten sun omat sukulaiset reagoi nimenvalintaan? 
Warsa-Ritaranta: No omat sukulaiset on varmaan sit taas enemmän 
painottanu sitä kokonaisuutta ja sitä Warsaa. Isän puolelta tulee se Warsa, 
ni äiti ei pidä sitä niin hienona, ni siin painottuu enemmän se kokonaisuus 
ku se Ritaranta. 

 
 
Warsa-Ritaranta on omien sanojensa mukaan kuullut ystäviltään ja työkavereil-

taan monenlaistakin kommenttia valinnasta. Hänen mukaansa jotkut ovat tykän-

neet valinnasta, jotkut eivät. Warsa-Ritaranta ei kuitenkaan usko, että joillakin 

olisi asenteellisia ongelmia nimenvalintaa kohtaa, vaan pikemminkin uusi suku-

nimi on ollut joillekin tutuille lähinnä hankala sanoa ja muistaa. Joillakin Warsa-

Ritarannan ystävillä on ollut tapana kutsua häntä sukunimellä, mutta he ovat luo-

puneet tästä tavasta.    

 

5 Uudelleen muodostetun nimen ottaneet informantit 

 

Tässä luvussa esittelen uudelleen muodostetun nimen ottaneiden informanttien 

ajatuksia nimenvalinnastaan. Informantteja on kaksi, Kannonkerä ja Nuottokari, 

ja he molemmat ovat kotoisin Pohjois-Suomesta ja syntyneet vuonna 1981. 

Molemmat ovat ottaneet vaimonsa kanssa uuden sukunimen, jossa on osa omasta 
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ja osa vaimon sukunimestä. Esittelen ensin kummankin informantin taustat 

lyhyesti, jonka jälkeen kerron heidän sukunimen valinnastaan, ajatuksista suku-

nimistä (ja nimi-identiteetistä) sekä lähipiirin reaktioista nimenvalintaan. 

  

5.1 Kannonkerä 

 

Kannonkerä on syntynyt vuonna 1981 ja hänen vaimonsa vuonna 1982. Kannon-

kerä on kotoisin Kajaanista, ja hän asuu nykyisin Helsingissä. Hän on opiskellut 

Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisessä Aalto-yliopistossa). Hän on mennyt 

naimisiin vuonna 2010, ja parille syntyy ensimmäinen lapsi vuoden 2012 kesällä. 

Kannonkerän entinen sukunimi on Keränen ja hänen vaimonsa Kantola.  

 

5.1.1 Entisten sukunimien taustat 

Keränen on itäsuomalainen sukunimi, joka on kulkeutunut savolaisten mukana 

Peräpohjolaan ja Kainuuseen. 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa Keräsiä eli 

Savon Tavinsalmella. Kainuussa Keräsiä on ollut vuodesta 1563 lähtien. 1600-

luvulla suuri osa Kainuun Keräsistä eli Suomussalmella Kerälänkylässä. Keränen 

päätyi savolaisasutuksen mukana myös Kemijokilaaksoon 1500-luvun loppupuo-

lella ja Tornionlaaksoon 1600-luvun alkupuolella. 1900-luvun alussa Keräsiä on 

elänyt muun muassa Rantsilassa, Temmeksellä, Tyrnävällä ja Ilomantsissa. Kerä-

nen on voinut syntyä esimerkiksi lisänimistä Keräpää tai Keropää. (Mikkonen – 

Paikkala 2000: 216.) Nykyisenä sukunimenä Keränen on 6134 henkilöllä (Väes-

törekisterikeskus). 

        Kantola on tavallinen asutusnimi koko maassa, paitsi Etelä-Savossa ja 

Kaakkois-Suomen vanhimmilla asutusalueilla. Alkujaan kanto on ollut muodossa 

kanta,  ja  tästä  syystä  vanhimmat  Kantola- ja Kantonen -nimet vaihtelevat Kan-

tala- ja Kantanen -muotojen kanssa. Vuonna 1906 sukunimien suomalaistamis-

kampanjassa osa nimistä Karlsson (Helsingissä), Helin (Aurassa) ja Alenius (Hat-

tulassa) suomennettiin Kantolaksi. Nimi on yleinen Pohjanmaalla muun muassa 

Kauhavalla, Ylivieskassa ja Oulussa sekä Peräpohjolassa. (Mikkonen – Paikkala 

2000: 195.) Nykyisenä sukunimenä Kantola on 3210 henkilöllä (Väestörekisteri-

keskus). 
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5.1.2 Sukunimen valinta 

Kannonkerä ja hänen vaimonsa ehtivät miettiä sukunimen valintaa vuoden verran 

ennen häitä. He halusivat perheelle yhteisen nimen, ja nimivaihtoehtoina oli 

omien sukunimien, Keräsen ja Kantolan, lisäksi muitakin nimiä. 

 

40) En oo ihan varma, että mistä se ajatus tuli, että eikö me päästy yhteisym-
märrykseen,  että  kumpi  vaihtaa,  vai  tota,  oliko  sit  vitsillä,  ”no  hyvä  on,  
vaihdetaan kummatkin sitten”. 

 
Pari alkoi tehdä listaa erilaisista nimien yhdistämismahdollisuuksista. He myös 

syöttivät nimiä netistä löytyvään nimigeneraattoriin. Generaattorin antamat vaih-

toehdot osoittautuivat typeriksi. Kannonkerä ei muista tarkalleen, mistä pari lo-

pulta keksi nimen Kannonkerä. Heillä kävi mielessä myös vaihtoehto Kerän-

kanto, mutta Kannonkerä kuulosti paremmalta. Koska molempiin nimiin sisältyy 

genetiivimuotoinen alkuosa, he miettivät leikkimielisesti, kumpi omistaa kum-

man. Nimi Kannonkerä tuntui jopa huvittavalta, mutta pari päätti kuitenkin hakea 

nimeä yhteiseksi sukunimeksi.  

         Hakuprosessi osoittautui pitkäksi ja hankalaksi. Kannonkerä kysyi nimilau-

takunnasta, sopiiko nimi suomalaiseen sukunimistöön, ja hänelle oli vastattu, että 

nimen genetiiviosa voi olla ongelma. Nimi piti myös kuuluttaa Virallisessa leh-

dessä9: jos joku kokee nimen loukkaavaksi, sitä ei voi ottaa käyttöön. Kaiken 

kaikkiaan haku kesti puoli vuotta, ja pari ehti jo olla naimisissa jonkin aikaa, en-

nen kuin sai nimen käyttöönsä. 

     

5.1.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä 

Kannonkerä ei omien sanojensa mukaan juurikaan mieti vanhan sukunimensä tai 

ylipäätään sukunimien esteettisyyttä tai merkitystä. Keränen on melko yleinen 

Kainuussa, ja Kannonkerällä oli jonkin verran kokonimikaimojakin. Tämä voi ol-

la yksi syy siihen, miksi hän ei pidä entistä sukunimeään kovinkaan erityisenä.  

        Kannonkerä pohti uuden sukunimen käytännöllisyyttä ennen nimenvaihtoa. 

Kannonkerä on hieman pitempi kuin Keränen, ja Kannonkerässäkin on ä-kirjain. 

Kannonkerä miettii, miten ulkomaalainen pystyy lausumaan nimen, tai voiko ni-

                                                                   
9  Virallinen lehti on kolmesti viikossa ilmestyvä lehti, jossa julkaistaan ilmoituksia, kuulutuksia 
ja muita asiakirjoja, jotka laki, asetus tai muu alempiasteinen säädös määrää julkaistavaksi Viral-
lisessa lehdessä. 
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mi olla väärinkirjoitettu esimerkiksi lentolipuissa. Toistaiseksi hänellä ei ole ko-

kemusta siitä, että nimi olisi hankala ulkomailla.    

 

41)    Mia: Tuntuuks et se [nykyinen sukunimi] on niinku osa sua? 
Kannonkerä: Juu kyl se tuntuu ihan selkeesti silleen, et se oon minä ja per-
hettä ja tota sit ku sitä näkee eri paikoissa, ni postilaatikossa, ni se on sitä 
kautta normalisoitunu. Allekirjoituksista mä en oo ihan varma, että onko se 
nyt Keränen vai Kannonkerä,  koska  se  näyttää  viivalta,  se  näyttää  ihan  
samalta, mutta missään tilanteessa ei vahingossa tuu lipsautettuu sitä Ke-
rästä. Et oikeestaan se Keränen on  saanu  semmosen nostalgisen..et  enem-
män naurattaa, ku näkee sen Keräsen jossain.  

    

5.1.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Kannonkerä ja hänen vaimonsa paljastivat uuden sukunimensä päivää ennen häi-

tä, kun paikalla oli ollut molempien sukulaisia. Pari oli esitellyt sukulaisille hää-

materiaalia. Monisteiden seassa oli ollut ote Virallisesta lehdestä, jossa kuulutet-

tiin parin nimenvaihto.  

 

42) Kaikki rupes kattelemaan sitä [lehti-ilmoitusta], ja sit me vaimon kanssa 
myhäiltiin siinä aikamme ja sitte paljastettiin, et tää on meidän uus suku-
nimi. Et se ei oo sitte Keränen eikä Kantola. Ni kaikki oli sitte ilosen yllät-
tyneitä, että mä uskon, että ne ei osannu arvata mistään, mutta kuitenkin, 
että me vähän mietittiin sitä, et mun isä tai vaimon isä ois sitte, että ”suku 
katkeaa tähän”, mutta ei sieltä mitään tullu. Pikkuveljet otti sen tosi huumo-
rilla tietysti, että täähän kuulostaa hauskalta, että mistä tämän keksitte. 

 
Kannonkerä kertoo hänen työkavereidensa suhtautuneen ”varsin neutraalisti” ni-

menvaihtoon. Kannonkerä oli tästä hieman yllättynyt, sillä hän oli odottanut työ-

kavereiden kysyvän tai ihmettelevän asiaa. Kannonkerä pohtii, tuntevatko ihmiset 

nykyään niin monia sukunimensä vaihtaneita miehiä, että asia ei herätä ihmetystä. 

Eräs hänen työkavereistaan olikin tullut kertomaan, että hänkin vaihtoi sukuni-

mensä avioiduttuaan. Kannonkerä muistelee, että jotkut hänen kavereistaan otti-

vat nimenvaihdon vitsinä. Kannonkerä kertoo, että hänellä oli itselläänkin pitkään 

pilke silmäkulmassa sukunimen vaihdon jälkeen: hän odotti naurunremakkaa ai-

na, kun kertoi tutuilleen uudesta sukunimestään.  

 
43) Meillä vaimon kanssa oli tosi hauska tämmönen yhteinen kokemus tän 

sukunimen sulattaminen.  Ja  just  se,  että  on  kerätty  listaa,  et  miten  sen  voi  
kuulla väärin. Et onko joku Kannonperä tai Kanonkerä. 
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5.2 Nuottokari 
 

Nuottokari on syntynyt vuonna 1981 ja hänen vaimonsa vuonna 1982. Nuottokari 

on kotoisin Kajaanista ja hänen vaimonsa Helsingistä. Nuottokari on asunut Hel-

singissä 15-vuotiaasta lähtien. Hän on opiskellut Helsingin yliopiston matemaat-

tis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa meteorologiaa ja on koulutukseltaan fi-

losofian maisteri. Hän on mennyt naimisiin vuonna 2009, ja hänellä on vaimonsa 

kanssa yksi lapsi. Nuottokarin entinen sukunimi on Karppanen ja hänen vaimon-

sa Nuorteva. 

 

5.2.1 Entisten sukunimien taustat 

Karppanen on karjalainen sukunimi, joka on kehittynyt ortodoksisesta ristimä-

nimestä Polykarpos, Karpos. (Poly)karpos tarkoittaa hedelmällistä. (Nissilä 1976: 

38.) Nimi esiintyy venäjässä muodossa Polikarp tai Karp ja karjalassa muodoissa 

Karppa, Karppi, Karppo(i), Karpo(i). Vanhoissa asiakirjoissa nimet Karppinen ja 

Karppa(i)nen vaihtelevat. Karppi-nimet nimet voidaan tulkita myös läntisiksi, 

koska keskiajalla Pohjoismaissa oleskelevia saksalaisia hansakauppiaita kutsuttiin 

pilkkanimellä karppi (ruots. garp, garper). Karppa-nimet ovat ainakin Laatokan 

Karjalassa melko yksiselitteisesti ortodoksista perua. Karppanen ja Karppainen 

ovat selkeästi karjalaisia sukunimiä ja ne esiintyvät muun muassa Kiteellä, Pyhä-

järvellä, Sakkolassa ja Suojärvellä. Mikkonen – Paikkala 2000: 201.) Karppanen 

on nykyisenä sukunimenä 960 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). 

         Nimestä Nuorteva ei löydy tietoja. Informantin mukaan se on suomennettu 

nimestä Nyberg.   Nyberg on suomennettu myös sukunimiksi Nuorivuori, Nuor-

mäki ja Uusivuori (Närhi 1996: 74) sekä nimiksi Niemi ja Kallio (Paikkala 2004: 

420, 618). Nykyisenä sukunimenä Nuorteva on 84 henkilöllä (Väestörekisterikes-

kus). 

 

5.2.2 Sukunimen valinta 

Nuottokari kertoo, että hänellä ja hänen vaimollaan oli pitkään ajatus siitä, että 

molemmat pitävät oman sukunimensä naimisiin mentäessä. Oikeastaan he eivät 

Nuottokarin mukaan erityisemmin edes pohtineet sukunimen valintaa, vaan hän 

kertoo, että ilmassa leijui pitkään oletus, että sukunimet pysyvät samoina naimi-

siin mentäessä.   
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      Nuottokarin mukaan he alkoivat kuitenkin pohtia tosissaan sukunimen valin-

taa kuukausi ennen häitä. Nuottokari kertoo, että hänen vaimonsa ei halunnut ot-

taa Karppasen nimeä, koska koki, että Nuottokarin suku eroaa kovasti hänen 

omasta suvustaan. Tämä johtui Nuottokarin mukaan siitä, että vaimo on kolman-

nen polven helsinkiläinen, kun taas hänen oma sukunsa on Kajaanista. Sukujen 

välillä olikin Nuottokarin mukaan aluksi pieni kulttuurishokki, mitä ei kuitenkaan 

ollut itse parin välillä. 

       Nuottokari mietti jonkin aikaa, voisiko hän ottaa vaimonsa sukunimen 

Nuortevan, mutta ajatus ei tuntunut hänestä oikein mielekkäältä. Tästä syystä tun-

tui  luonnolliselta  pitää  omat  sukunimet.  Pari  alkoi  kuitenkin  pohtia  sitä,  että  jos  

he joskus saavat lapsia, perheellä olisi hyvä olla yhteinen sukunimi. 

      Ajatus täysin uudesta sukunimestä tuntui Nuottokarin mukaan molempien 

mielestä mieluisalta. Kummankaan suvusta ei löytynyt mielekästä nimeä, joten he 

päättivät tehdä vanhoista sukunimistään kokonaan uuden nimen. Periaatteena oli 

siis ottaa kummankin sukunimestä osa ja yhdistää ne uudeksi sukunimeksi.        

       Nuottokari kertoo, että samana kesänä ennen häitä hän oli ollut vaimonsa 

kanssa veneellä Suomenlinnassa, kun vaimo löysi merikortista pienen saaren 

nimeltä Nuottakari. Ajatus Nuottakarista yhteisenä sukunimenä syntyi heti. Ni-

messä on osa molempien sukunimestä: Nuortevasta nuo- ja Karppasesta kar-. Li-

säksi nimi on sopivan merellinen. Pari sai selville, että Suomessa on jo 19 Nuotta-

karia (Väestörekisterikeskus). Koska nimen tulee olla täysin uusi, he päätyivät 

vaihtamaan Nuottakarista yhden vokaalin ja keksivät Nuottokarin. Pari valitsi 

Nuottokarin yhteiseksi sukunimeksi, eikä valinta ollut vaikea. Hakuprosessiin to-

sin meni puolisen vuotta, ja pari ehti jo kuvitella, että hakemus ei ole mennyt läpi.  

 

44) Me unohdettiin oikeestaan koko homma, ja sit oli jo joulu tulossa silloin 
kaks vuotta sitten. Sillon tuli kirje vrk:sta, että ”uusi sukunimenne on rekis-
teröity järjestelmään”. Muistan sen ensijärkytyksen, ainakin vaimolla, että 
voi ei, et se ei ookaan enää Nuorteva vaan se on..oli jotenki semmonen pie-
ni suruaika siinä.                 

 
 

5.2.3 Ajatuksia sukunimistä ja nimi-identiteetistä  

Nuottokari ei omien sanojensa mukaan yleensä ottaen kiinnitä kovin paljoa huo-

miota sukunimiin. Nuottokari koki, että hänen entinen sukunimensä Karppanen 

oli osa hänen identiteettiään. Hän uskoo tämän johtuvan osittain siitä, että hänen 
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ystävillään on tapana kutsua häntä sukunimellä. Sukunimi toimii hänestä tällöin 

etunimenä. Hän ei kuitenkaan koe sukunimeään yhtä tärkeäksi kuin etunimensä. 

Vaikka Karppanen olikin ainakin jossain määrin osa hänen identiteettiään, hän ei 

omien sanojensa mukaan kaihoa vanhan sukunimen perään.   

          Nuottokari on informantista mielekäs ja kaunis nimi, ja hän on ollut tyyty-

väinen valintaan. Hän kokee sukunimen ennen kaikkea perhettä määrittäväksi.  

 

45) On paljon mukavampi nyt, kun meillä on lapsi ja kaikilla sama sukunimi. 
Se tuntuu siltä, et ollaan samaa perhettä. Jos ois kaikilla eri nimi, ni mua ra-
sittais se kyllä paljon enemmän. 

   

5.2.4 Lähipiirin reaktiot nimenvalintaan 

Nuottokarin äiti ja äidin puolen sukulaiset suhtautuivat nimenvalintaan neutraa-

listi: kukaan ei kommentoinut asiaa puolesta tai vastaan. Nuottokarin entinen su-

kunimi tulee hänen isänsä puolelta, joten hänen äidilleen ei ole merkitystä, jat-

kuuko suvun nimi.  

         Nuottokarin isä ja isän puolen sukulaiset suhtautuivat puolestaan nuivasti 

nimenvalintaan. 

 

46) Se [isä] sanoo aina, että Karppasten sukunimi katkee, kun kukaan muu ei 
oo saamassa lapsia, mut mun mielestä se ei oo mikään argumentti. Eihän se 
suku katkea, vaan pelkkä sukunimi, mut jotenkin sillä tuntuu olevan merki-
tystä. 

 
        Vaimon sukulaiset ottivat päätöksen positiivisesti vastaan. Heidän mieles-

tään uusi nimi on hieno. Jotkut Nuottokarin ystävät ”piruilevat” nimenvalinnasta. 

Joillekin vanhoille ystäville uusi sukunimi on myös hankala muistaa. Erityisen 

hankalaa se on eräälle Nuottokarin hyvälle ystävälle, jonka veli ja eräs ystävä 

ovat Nuottokarin etunimikaimoja. Kyseinen Nuottokarin ystävä ja muutama muu-

kin ystävä kutsuu häntä edelleen Karppaseksi. 

 

47) Ne on vaan todennu, et he eivät tuu sitä vaihtamaan, kun ei ne osaa. Sano-
vat, että elä sen kanssa, että sua kutsutaan aina Karppaseks. Asia selvä. 

  

Moni tuttu, joka tietää Nuottokarin menneen naimisiin entisellä nimellään, on ky-

synyt, onko hän ottanut vaimonsa sukunimen. Kun Nuottokari on selittänyt ky-

seessä olevan uudelleen muodostettu nimi, reaktiot ovat olleet pelkästään positiiv-
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isia. Nimeä kehutaan paljon hienoksi, ja myös Nuottokarin lapsen koko nimi on 

saanut paljon kehuja.   

 

6 Nimenvalintaan johtaneet syyt 

 

Kokoan tässä luvussa informanttien esittämät sukunimen valinnan syyt yhteen. 

Esittelen ne alaluvuissa tarkemmin tärkeysjärjestyksessä. Suurin nimenvalintaan 

johtanut syy on perheen yhteinen sukunimi (luku 6.1). Toiseksi merkittäväksi 

syyksi nousi nimen harvinaisuus, erikoisuus tai mielekkyys (luku 6.2). Monella 

informantilla on ollut useita syitä nimenvalintaan.  

        Stormbomin tutkimuksessa naisten sukunimen valintaan johtaneet syyt ovat 

perheen yhteinen sukunimi, sukunimen harvinaisuus tai yleisyys, sukunimen 

muoto ja merkitys, etunimien vaikutus, suvun merkitys ja nimi-identiteetti. Näi-

den lisäksi perinteet vaikuttivat informanttien nimenvalintaan: osa informanteista 

halusi vaalia nimiperinteitä ja päätyi valitsemaan miehen sukunimen yhteiseksi 

nimeksi (2011: 18–20, 29, 71, 91.) Myös muun muassa Twengen ja Entzenbergin 

tutkimuksissa nimiperinteet ovat osoittautuneet tärkeäksi tai jopa suurimmaksi 

valintaperusteeksi naisten sukunimen valinnassa (Twenge 1997: 423–424, 427; 

Entzenberg 2004: 39–40.)   

         Luvussa 1.4 kerroin, kuinka kansanonomastiikassa kielenkäyttäjien havain-

not kielestä voidaan jakaa kahteen metakielen tasoon. Metakieli 1 tarkoittaa nimiä 

sinällään ja nimielementtejä koskevia havaintoja ja metakieli 2 havaintoja ja 

uskomuksia nimien käytöstä ja nimenkäyttäjistä. Tämän pääluvun alaluvut 6.2 ja 

6.4 koskevat informanttien havaintoja ja käsityksiä sukunimistä ja alaluvut 6.1, 

6.3 ja 6.5 koskevat nimenkäyttöä koskevia havaintoja. 

 

6.1 Perheen yhteinen sukunimi 

 

Yhteinen sukunimi puolison kanssa vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suku-

nimen valinnalla voidaan osoittaa kuuluvutta tiettyyn ryhmään. (Hagström 2006: 

151.) Monissa tutkimuksissa perheen yhteinen sukunimi on vaikuttanut merkittä-

västi sukunimen valintaan (Twenge 1997; Entzenberg 2004; Högberg 2010). 

Stormbomin tutkimuksessa perheen yhteinen sukunimi osoittautui monelle infor-

mantille jopa niin tärkeäksi, että he tuntuivat hyväksyvän miehen sukunimen mu-
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kana tulleita vähemmän mieluisia asioita. Esimerkiksi yksi informanteista ei 

pitänyt siitä, että hänestä tulee uuden nimen myötä anoppinsa täyskaima, mutta 

yhteinen sukunimi miehen kanssa meni tämän asian edelle. (2011: 76–77).   

     Perheen yhteinen sukunimi on erityisen tärkeä nimen valintakriteeri Hieta-

rannalle, Peräsaarelle, Ruljalle, Ruuskaselle, Saravuolle ja Kannonkerälle. He toi-

vat esille sen, että he haluavat koko perheellä olevan sama sukunimi. Ainakin Pe-

räsaarelle, Ruuskaselle ja Saravuolle perheen yhteinen sukunimi on itsestään sel-

vä asia.  

         Myös kaikille kolmelle kaksoisnimen ottaneille informanteille on tärkeää, 

että koko perheellä on sama sukunimi. Heillä on kuitenkin toisistaan poikkeavia 

syitä siihen, miksi he säilyttivät oman nimensä osana kaksoisnimeä. Warsa-Rita-

ranta haki kaksoisnimen ensimmäiseksi osaksi hänen suvussaan kulkeneen van-

han nimen.  

          Rinkinen ei taas omien sanojensa mukaan pidä tärkeänä, että miehellä ja 

vaimolla on sama sukunimi. Rinkisen lapset saivat äidin sukunimen. Rinkinen ha-

lusi ehdottomasti, että hänellä on lastensa kanssa sukunimi, ja tästä syystä hän va-

litsi avioituessa vaimon sukunimen. Myös Saravuo ja Luuppala-Roos korostivat, 

että haluavat samannnimisiä lastensa kanssa. 

          Flinck, Ruhtinas ja Nuottokari puolestaan ajattelivat pitkään pitävänsä 

oman sukunimen. Lähellä avioitumista he kuitenkin pohtivat, että jos liittoon syn-

tyy lapsia, on hyvä, jos perheellä on yhteinen sukunimi.  Tämä on yksi syy, miksi 

he valitsivat perheelle yhteisen sukunimen. 

 

6.2 Nimen harvinaisuus, erikoisuus tai mielekkyys 

 

Nimen harvinaisuus oli valintakriteerinä erityisesti Ruljalla ja Saravuolla. Heillä 

molemmilla on erittäin harvinainen sukunimi: Ruljia on 27 ja Saravuo-nimisiä 15 

(Väestörekisterikeskus). Myös Peräsaari toi nimen harvinaisuuden esille. Perä-

saari-nimisiä on Väestörekisterikeskuksen mukaan 55. Nimen harvinaisuus on 

Peräsaaresta sinällään arvokasta, mutta hänellä oli muitakin nimen valintakri-

teerejä. Kirstinä, Flinck ja Ruhtinas toivat myös esille nimen harvinaisuuden, 

mutta kuten Peräsaarellakin, heillä oli muitakin valintakriteerejä. Ruhtinas korosti 

sukunimen valinnassa nimen erikoisuutta ja harvinaisuutta. Samoin Warsa-Rita-

ranta kokee sukunimensä erikoiseksi ja ainutlaatuiseksi.  
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         Monesti ajatellaan, että rakenteeltaan erikoinen sukunimi on harvinainen, 

mutta tosiasiassa moni la- ja nen-päätteinenkin nimi on harvinainen. Esimerkiksi 

nimellä Seppola on 10 kantajaa ja Ristonen-nimellä 16 (Väestörekisterikeskus).  

Oletan, että on sinällään sattumanvaraista, mitkä sukunimet ovat harvinaisia. 

         Toisin sanoen monella informantillani on ollut muitakin nimeen liittyviä va-

lintakriteerejä kuin nimen harvinaisuus. Sukunimen harvinaisuus on sinällään 

positiivista, koska harvinaisen sukunimen kantajalla ei todennäköisesti ole koko-

nimikaimoja, toisin kuin hyvin yleistä sukunimeä kantavalla henkilöllä. Peräsaari, 

Ruhtinas, Saravuo ja Warsa-Ritaranta kokivatkin vanhan nen-päätteisen sukuni-

mensä hyvin yleiseksi. Ruhtinaasta oli turhauttavaa, että häneltä jatkuvasti kysel-

tiin, onko hän sukua jollekin muulle saman sukunimen kantajalle.   

            Myös Entzenbergin tutkimuksessa käy ilmi, että vaimon sukunimi on va-

littu yhteiseksi nimeksi sen harvinaisuuden tai esteettisyyden vuoksi. Monilla tut-

kimuksen miesinformanteilla on ollut Ruotsissa tavallinen son-päätteinen nimi. 

(Entzenberg 2004: 40.) Samoin Högbergin tutkimuksessa naisen sukunimen val-

inneet informantit olivat päätyneet valintaan nimen harvinaisuuden takia (2010: 

26). 

            Stormbomin tutkimuksen internet-kyselyssä sukunimen harvinaisuus on 

kolmanneksi yleisin valintaperuste. Samoin kaksi kasvotusten haastateltua infor-

manttia olivat säilyttäneet oman sukunimensä sen harvinaisuuden vuoksi. Storm-

bomin kasvotusten haastateltuja informantteja miellytti kauniit, harvinaiset nimet. 

Tästä huolimatta eräs informantti otti miehensä sukunimen, joka ei hänen mieles-

tään ollut kauniimpi kuin hänen oma nimensä, mutta perheen yhteinen sukunimi 

meni tämän asian edelle.  (2011: 19–20, 32–33, 73, 87.) 

            Informanteistani erityisesti Kirstinä korosti nimen mielekkyyttä nimeä va-

littaessa. Hän ei pitänyt alkuperäisestä sukunimestään Hintikasta, ja vaimon suku-

nimi Kirstinä tuntui taas mielekkäältä. Kirstinä kiinnittää paljon huomiota nimien 

esteettisyyteen, ja Kirstinä kuulostaa hänestä kauniilta. Kirstinä on harvinainen 

sukunimi (Väestörekisterikeskuksen mukaan nimenkantajia on 87), mutta infor-

mantti painotti nimenvalinnassa ennen kaikkea nimen mielekkyyttä. Kirstinä pi-

tää nimensä harvinaisuudesta, mutta hänelle olisi omien sanojensa mukaan kel-

vannut jokin yleisempikin nimi. Myös Stormbomin tutkimuksessa on kaksi infor-

manttia, jotka kokivat oman syntymänimen epämielekkääksi ja ottivat mielellään 

miehen sukunimen avioituessa (2011: 29, 38, 72–73.)   
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        Vastaavasti moni informantti kertoi, että ei kiinnitä huomiota oman sukuni-

men tai ylipäätään sukunimien muotoon, merkitykseen tai esteettisyyteen. Erityi-

sesti Flinck, Rinkinen, Ruuskanen, Rulja ja Saravuo toivat tällaisia ajatuksia esil-

le. Myöskään Kannonkerä ja Nuottokari eivät omien sanojensa mukaan kiinnitä 

huomiota sukunimiin, mutta molemmat kertoivat pitävänsä nykyisestä sukuni-

mestään.        

         Kaksi informanttia vaihtoi harvinaisen tai ei kovin yleisen sukunimensä 

yleisempään. Rinkisen entisellä sukunimellä Maurolalla on 28 nimenkantajaa, 

kun taas Rinkisiä on 868 (Väestörekisterikeskus). Rinkinen korosti, että sukuni-

mellä ei ole hänelle väliä, joten voisi olettaa, että sukunimen harvinaisuu-della tai 

yleisyydellä ei ole hänelle merkitystä. Myös Ruuskanen vaihtoi yleisempään su-

kunimeen: hänen entinen sukunimensä Koivistoinen on 768 henkilöllä, kun taas 

Ruuskanen on 2638 henkilöllä (Väestörekisterikeskus). Ruuskanen on tietoinen 

siitä, että hänen entinen sukunimensä ei ole ainakaan kovin yleinen. Hän, kuten 

Rinkinenkin, pitää sukunimeä käytännön asiana ja Ruuskanen kokeekin nykyisen 

sukunimensä olevan käytännöllisempi kuin edellisen. Samoin Luuppala-Roosin 

perheellä on yhteisenä sukunimenä Roos, joka on yleinen sukunimi, toisin kuin 

harvinainen Luuppala.    

 

Taulukko 3. Vaimon sukunimen ottaneiden informanttien nykyisten ja entisten 
sukunimien nimenkantajien lukumäärät (Väestörekisterikeskus  23.2.2012) 

 
Nykyinen 
sukunimi Nimenkantajia Entinen sukunimi Nimenkantajia 
Flinck   355  Karjalainen 12856   
Hietaranta 280   Saario   1210   
Hille/Taskila  alle 5/ 742  Kirschvink  0   
Kirstinä   87    Hintikka 1196   
Luuppala/ Roos  70/ 1453       
Peräsaari    55   Mustonen 9126   
Rinkinen   868   Maurola  28   
Ruhtinas   57   Lehkonen 362   
Rulja  27  Laakso  9366   
Ruuskanen 2638   Koivistoinen 768   
Saravuo  15  Järvinen  17044   
Warsa/Ritaranta   alle 5/ 32   Paasonen   1205   
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6.3 Nimi-identiteetti  

 

Nimi voi olla yksilön tärkeä identiteetin osa (Bogdan 1991: 7). Monissa tutki-

muksissa informantit ovat mieltäneet sukunimen niin kiinteäksi osaksi identiteet-

tiään, että siitä ei ole haluttu luopua avioituessa (mm. Entzenberg 2004: 41, 44; 

Högberg 2010: 28–29). Myös Stormbomin tutkimuksessa on kolme informanttia, 

jotka kokevat sukunimen tärkeäksi osaksi identiteettiä, ja tästä syystä he ovat säi-

lyttäneet sukunimensä avioituessa (2011: 81). Alfordin mukaan nimet symboloi-

vatkin identiteettiä. Nimen tai identiteetin ei kuitenkaan tarvitse pysyä muuttu-

mattomana, vaan muuttunut nimi voi heijastua identiteettiin. Nimenmuutos avioi-

tumisen myötä tukeekin muutoksen omaksumista, ja muuttunut sukunimi voi il-

maista uutta identiteettiä. (1988: 81, 86,157.)   

        Miesten sukunimi-identiteetti eroaa naisten vastaavasta nähdäkseni siten, et-

tä useilla miehillä on tapana kutsua toisiaan sukunimellä. Tavalla on juurensa ar-

meijassa, missä käytetään puhuteltaessa pelkkää sukunimeä. Miesten tavassa kut-

sua toisiaan sukunimellä sukunimi toimii etunimen funktiossa. Moni informantti 

kertoikin ystäviensä ja tuttaviensa kutsuvan heitä sukunimellä. Ruhtinas, Saravuo 

ja Nuottokari kertoivat, että osa heidän ystävistään kutsuu heitä edelleen vanhalla 

sukunimellä. Nuottokarin mukaan hänen ystävänsä eivät edes yritä muuttaa ta-

paansa, koska se on heille hankalaa.    

         Erityisesti Hille-Taskila, Kirstinä ja Peräsaari pureutuivat sukunimen merki-

tykseen identiteetin kannalta. Kirstinä kertoi, että hän oli ”ikään kuin valmis iden-

tifioitumaan uudestaan” uuden sukunimen myötä. Hän ei kokenut vanhan suku-

nimensä, Hintikan, olevan osa identiteettiä, mutta nykyisen sukunimen hän kertoo 

kasvaneen osaksi identiteettiään. Myös Stormbomin tutkimuksessa on kolme in-

formanttia, jotka kokevat tyttönimensä epämielekkääksi, ja tästä syystä he eivät 

ole kokeneet sen olevan joko ollenkaan tai ainakaan kovin vahva osa identiteettiä. 

Yksi heistä kokee, että uuden sukunimen myötä hänelle saattaa muodostua uusi 

identiteetti. (2011: 82–83.)   

         Hille-Taskila otti hollantilaisen vaimonsa sukunimen vuonna 1986, koska 

halusi häivyttää saksalaista taustaansa. Hän muutti Hollantiin avioitumisen jäl-

keen, ja hänellä oli omien sanojensa mukaan Hollannissa asuessa vaihe, jolloin 

hän yritti identifioitua hollantilaiseksi. Hän kertoo, että ei kuitenkaan kokenut ole-

vansa hollantilainen. Hille-Taskila avioitui myöhemmin suomalaisen naisen kans-
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sa ja otti tämän sukunimen kaksoisnimensä toiseksi osaksi. Hän säilytti nimen 

Hille, koska oli mieltynyt siihen ja käytti sitä taiteilijanimenä. Vaikka Taskila on 

suomalainen sukunimi, Hille-Taskila ei ole kokenut saaneensa suomalaista identi-

teettiä sukunimen myötä.  

        Vaikka Hille-Taskila kokeekin sukunimen tärkeäksi osaksi identiteettiä, ni-

menmuutokset eivät siis ole muuttaneet häntä ihmisenä. Hän kertookin käyttä-

vänsä nimeä ”kuin asua”. Myös Peräsaari vertasi sukunimeä asusteisiin. Nimen 

voikin ajatella olevan samanlainen identiteettiä ilmentävä symboli kuin asustei-

den (Block 2006: 39).  Myös Ruhtinas kertoi kokevansa nimi-identiteetin vahva-

na, ja hän on myös alkanut tuntea ylpeyttä nimestään. Myös Warsa-Ritaranta ker-

toi nimen tuovan erottavuutta. Hänen molemmat sukunimensä ovat hyvin harvi-

naisia, ja Warsan vanha kirjoitusasu tuo erikoisuutta nimeen. 

        Rulja, Ruuskanen, Saravuo, Luuppala-Roos, Kannonkerä ja Nuottokari ko-

kevat, että sukunimi on ainakin jossain määrin osa identiteettiä. Rulja, Ruuskanen 

ja Saravuo toivat esille, että erityisesti entinen sukunimi tuntui osalta identiteettiä. 

Saravuo ja Luuppala-Roos eivät olleet aikaisemmin juuri pohtineet nimi-identi-

teettiä. Luuppala-Roos säilytti syntymänimensä Luuppala, koska hänet tunnettiin 

töissä  sillä  nimellä.  Hän ounastelee,  että  sukunimen vaihtaminen  kokonaan  olisi  

voinut hankaloittaa työelämää. Myös Ruhtinas pohti ennen nimenvaihtoa sitä, 

voisiko nimenvaihdosta olla haittaa, koska hänen sen hetkiset saavutuksensa oli-

vat hänen vanhalla nimellään. Ruuskanen ja Luuppala-Roos uskovat, että nimi-

identiteetti olisi erilainen, jos sukunimi on erityisen hieno tai jollain sen kantajalla 

on ollut historiallista merkitystä.  

        Vaikka moni informanteistani kokeekin sukunimen osaksi identiteettiä, yksi-

kään heistä ei kertonut kokeneensa varsinaista identiteetinmuutosta uuden sukuni-

men myötä. Informanteista tuntui huokuvan pikemminkin ajatus, jonka mukaan 

sukunimi on mukautunut heihin. Myös Twengen tutkimuksessa jotkut sukuni-

mensä vaihtaneet informantit olivat sitä mieltä, että identiteetti on säilynyt sellai-

senaan nimenmuutoksesta huolimatta (1997: 424). 

    Flinck ja Rinkinen kokevat sukunimen merkityksettömäksi identiteetin kan-

nalta. Molemmat kokevat, että sukunimi on ennen kaikkea perhettä tai sukua 

määrittävä nimi. Sukunimet eivät myöskään herätä heissä mielikuvia. Myöskään 

Hietaranta ei koe sukunimeä erityisen tärkeänä identiteetin osana. Nimi Hieta-

ranta herättää hänessä mukavia mielikuvia, mutta hän ei ole kokenut, että nykyi-
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nenkään sukunimi olisi osa identiteettiä. Sukunimi ei siis välttämättä ole tärkeitä 

yksilön identiteetin kannalta. 

     Kannonkerä ja Nuottokari kokevat nykyisen sukunimensä identifioivan vah-

vasti omaa perhettä. Kuten harvinaisen sukunimen kantaja saattaa tuntea suku-

nimen kautta kuuluvansa tiiviisti samannimisten sukuun, voi olettaa, että uudel-

leen muodostetun nimen kantaja kokee nimi-identiteetin vahvana. 

 

6.4 Nimen muoto tai yhteensopivuus etunimien kanssa 

 

Nimen muodolla tarkoitetaan nimen pituutta ja nimen sisältämiä kirjaimia ja ään-

teitä. Nimen muodolla on merkitystä: sen voi huomata ainakin siitä, miten ihmis-

ten reagoivat nähdessään oman nimen väärin kirjoitettuna tai kuullessaan nimen 

väärin lausuttuna (Kotilainen 2008: 95). Nimen muoto voi vaikuttaa sukunimen 

valintaan. Carbaughin tutkimuksessa osa informanteista perusteli sukunimen va-

lintaansa nimen äänteillä, pituudella ja kirjainyhdistelmillä (1996: 104). Storm-

bomin tutkimuksessa on kaksi informanttia, joille sukunimen muoto on vaikut-

tanut nimenvalintaan. Toinen informanteista koki tyttönimensä pitkäksi ja hanka-

laksi, ja tästä syystä hän päätyi valitsemaan miehensä sukunimen. Toinen infor-

manteista kokee, että oma, kuusikirjaiminen sukunimi sopii hyvin kuusikirjaimis-

ten etunimien kanssa yhteen, ja näin ollen hän piti oman sukunimensä avioitues-

saan. (2011: 30–31, 44–45, 72.) 

     Informanttini Peräsaari kuvailee sukunimeään kulmikkaaksi nimessä esiin-

tyvien vaihtelevien konsonanttien ja vokaalien sekä lyhyiden tavujen takia. Hän 

mainitsee nimen valintakriteeriksi myös suomalaisen kirjoitusasun. Myös Hille-

Taskila on pohtinut sitä, miltä hänen sukunimensä kuulostaa. Hänestä Hille-Tas-

kila on mielenkiintoinen yhdistelmä, koska Hille on pehmeä ja lyhyt, kun taas 

Taskila on iskevä ja napakka.  

     Kannonkerä pohti sukunimen käytännöllisyyttä ennen sukunimen vaihtoa. 

Hän mietti muun muassa, voiko nimi olla epäselvä esimerkiksi lentolipuissa, ja 

onko nimi vaikea ääntää ulkomaalaiselle. Kannonkerä on myös hieman pidempi 

kuin hänen vanha sukunimensä Keränen, ja molemmissa nimissä on ä-kirjain. 

Tästä huolimatta hän ei ole ainakaan toistaiseksi kokenut nimeä epäkäytännöl-

liseksi. 
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    Ruuskanen kokee, että hänen nykyinen sukunimensä on käytännöllisempi 

kuin hänen vanha sukunimensä Koivistoinen, koska Ruuskanen on lyhyempi ja 

helpompi kirjoittaa kuin Koivistoinen. Ruuskanen ei kuitenkaan pitänyt nimen 

käytännöllisyyttä valintakriteerinä.   

         Kirstinä, Luuppala-Roos ja Warsa-Ritaranta pohtivat sukunimen yhteenso-

pivuutta etunimen tai etunimien kanssa. Kaikki kolme olivat sitä mieltä, että ny-

kyinen sukunimi tai kaksoisnimi sopii hyvin yhteen etunimen kanssa. Heillä kai-

killa on etunimessä samoja kirjaimia kuin sukunimessä. Kirstinä kuvailee koko 

nimeään ”särmäksi rimpsuksi” siinä esiintyvien k- ja r-kirjainten vuoksi. Luup-

pala-Roosista hänen etu- ja sukunimensä sopivat hyvin yhteen, koska niissä kai-

kissa on äännettäessä u-vokaali.           

      Huomionarvoista on, että nimen muotoa ja esteettisyyttä ovat pohtineet eri-

tyisesti Kirstinä, Hille-Taskila ja Luuppala-Roos, jotka kaikki ovat musiikkialalla. 

He  kaikki  toivat  esille  sen,  miltä  nimi  kuulostaa,  ja  miten  se  sopii  etunimen  tai  

etunimien kanssa yhteen. Voisi olettaa, että musiikinalan ammattilainen kiinnit-

tääkin erityistä huomiota nimien ja sanojen sointuun. 

 

6.5 Suvun merkitys 

 

Sukunimi voi olla myös suvun nimi, jolloin sukunimi väistämättä osoittaa, kenel-

le yksilö on sukua. Ihminen voi pyrkiä muuttamaan nimensä, jotta hänellä on ni-

miyhteys henkilöihin, jotka ovat hänelle tärkeitä tai päinvastoin hän haluaa vält-

tää nimiyhteyttä henkilöihin, joihin hänellä on vaikea suhde. (Bogdan 1991: 7.) 

Suvun nimi voi olla tärkeä suvun identiteetille, sillä sukunimi yhdistää sukulaiset 

konkreettisesti toisiinsa. 

        Vaimon sukunimen jatkuminen suvussa on ollut syy sukunimen valintaan 

joissakin tutkimuksissa. Helmsin artikkelissa eräs informantti otti vaimonsa 

sukunimen, koska vaimolla ei ollut veljiä, jotka olisivat voineet jatkaa nimeä 

(2001: 8). Samoin Entzenbergin tutkimuksessa vaimon (harvinainen) sukunimi 

oli usein valittu yhteiseksi nimeksi, jotta nimi saisi jatkuvuutta suvussa (2004: 

39–40). Stormbomin tutkimuksessa on yksi informantti, jolle suku ja suvun nimi 

ovat niin tärkeitä, että hän säilytti sukunimensä avioituessa (2011: 79). 

         Suvun merkitys sukunimeä valittaessa oli tärkeä erityisesti Luuppala-Roo-

sille. Hän kokee omien sanojensa mukaan oman suvun olevan hänelle etäinen, ei-
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kä hän juurikaan pidä sukulaisistaan. Hänelle on näistä syistä tärkeää, että hänen 

lapsensa eivät saa hänen alkuperäistä sukunimeään, Luuppalaa.  Lapset saivatkin 

vanhempien yhteisen sukunimen, Roosin. 

          Ruuskasella on jossain määrin samansuuntaisia ajatuksia sukunimen valin-

nasta kuin Luuppala-Roosilla. Ruuskasen omaan sukuun liittyy negatiivisia asioi-

ta, mutta hänen mukaansa pari olisi voinut valita yhteiseksi sukunimeksi myös 

hänen alkuperäisen sukunimensä, Koivistoisen. Ruuskanen kuitenkin kokee omi-

en sanojensa mukaan, että hänellä ei ole tarvetta jatkaa oman sukunsa nimeä. 

Myös Stormbomin tutkimuksessa on yksi informantti, joka halusi avioituessa 

vaihtaa sukunimensä, koska hänen omaan sukuunsa liittyi ikäviä asioita (2011: 

79).  

         Suvun merkitys on vaikuttanut myös Flinckin nimenvalintaan. Flinckin vai-

molle suku on läheinen ja tärkeä, ja tästä syystä hän ei missään tapauksessa vaih-

taisi omaa sukunimeään pois. Flinck itsekin ajatteli pitää oman sukunimensä 

avioituessa, mutta päätyi ottamaan vaimonsa sukunimen, jotta perheellä on sama 

sukunimi.  

         Kysyin kaikilta vaimon sukunimen tai kaksoisnimen ottaneilta informan-

teilta, mihin sukuun he kokevat kuuluvansa uuden sukunimen myötä. Kaikki vas-

tasivat kokevansa kuuluvan omaan sukuun samoin kuin ennenkin. Flinck, Hie-

taranta, Kirstinä, Peräsaari, Rinkinen ja Ruhtinas kokevat myös, että vaimon su-

kunimi sinällään ei yhdistä heitä vaimon sukulaisiin.  

         Uskon, että sillä on ainakin osaltaan merkitystä, kuinka kauan informantti 

on ollut naimisissa. Toisin sanoen merkitystä on sillä, kuinka kauan informantti 

on kantanut vaimonsa sukunimeä ja ollut yhteydessä vaimonsa sukulaisiin. Flinck 

ja Ruhtinas eivät toistaiseksi ole kokeneet, että sukunimi yhdistäisi heidät vaimon 

sukulaisiin. Molemmat ovat avioituneet vuonna 2010, joten he eivät ole vielä 

kantaneet uutta nimeä kovin kauan. Flinck ja Ruhtinas eivät ole vielä haastattelu-

hetkeen mennessä olleet kovinkaan paljon yhteyksissä vaimon sukulaisiin, joten 

tämä osaltaan vaikuttanee siihen, että sukunimi yhdistäisi heitä vaimon su-

kulaisiin. 

         Saravuo on avioitunut vuonna 2001, ja hän kokee omien sanojensa mukaan, 

että Saravuo liittää hänet ainakin jossain määrin vaimonsa sukulaisiin. Tämä voi 

hänen mukaansa johtua siitä, että Saravuo on hyvin harvinainen sukunimi, ja 

kaikki Saravuot ovat sukua keskenään. Rulja ja Warsa-Ritaranta kertoivat koke-
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vansa, että sukunimi yhdistää heidät ainakin jossain määrin vaimon sukuun. Rulja 

on mennyt naimisiin vuonna 2011 ja Warsa-Ritaranta vuonna 2010, joten he eivät 

ole vielä kovin kauan käyttäneet uutta nimeä. Kuten Saravuollakin, Ruljalla ja 

Warsa-Ritarannalla on harvinainen sukunimi, ja tämä voi osaltaan vaikuttaa sii-

hen, että sukunimi yhdistää tiiviimmin vaimon sukulaisiin. Hille-Taskila, joka on 

avioitunut vuonna 2000, kokee sukunimen Taskila liittävän hänet myös tiiviim-

min vaimonsa sukuun. Hän kertoo, että hänellä on läheiset välit vaimonsa sukuun, 

joita yhteinen sukunimi vahvistaa osaltaan.  

 

7 Reaktiot ja asenteet nimenvalintaa kohtaan 

 

Kokoan tässä luvussa informanttien kohtaamat reaktiot ja asenteet nimenvalintaa 

kohtaan yhteen. Lisäksi käytän Vauva-, Kaksplus-, naimisiin.info-, Meidän Per-

he- ja Suomi24-keskustelupalstoilta poimimiani kommentteja. Joillakin keskuste-

lupalstoilla on käyty paikoin varsin vilkastakin keskustelua miesten sukunimen 

valinnasta. Kommenteissa tulee esiin myös asenteita vaimon sukunimen ottaneita 

miehiä kohtaan.  

        Yhdysvalloissa on tehty useita sukunimen valintaan liittyviä asennetutki-

muksia kvantitatiivin menetelmin. Esimerkiksi Twengen (1997) tutkimuksessa 

käy ilmi, että sukunimen valinta vaikuttaa merkittävästi muiden ihmisten käsityk-

siin nimenkantajan persoonasta. Forbesin ym. tutkimuksessa on selvitetty kak-

soisnimen ottaneihin miehiin ja naisiin kohdistuvia käsityksiä. Tutkimuksessa käy 

ilmi, että kaksoisnimen ottaneita miehiä pidetään sopeutuvina, hyväluontoisina, 

huolehtivaisina ja perhekeskeisinä. (Forbes ym. 2002: 167, 171.) Tutkimuksen tu-

lokset ovat mielenkiintoisia, mutta niitä ei voi peilata informanttieni kokemuk-

siin, koska tutkin heidän kohtaamia reaktioita ja asenteita nimenvalintaa kohtaan. 

Miesten kaksoisnimistä löytyy vain harvoja kommentteja keskustelupalstoilta. Sa-

moin uudelleen muodostetuista sukunimistä ei löydy kovin monia keskusteluja. 

 

7.1 Positiiviset ja neutraalit reaktiot ja asenteet 

  

Jos mies on ottanut vaimonsa sukunimen, voisi olettaa, että vaimon sukulaiset 

ovat asiasta iloisia varsinkin silloin kun nimi on harvinainen. Kirstinä, Peräsaari, 

Ruhtinas, Rulja, Hille-Taskila ja Luuppala-Roos ja Nuottokari kertoivatkin vai-
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mon sukulaisten positiivisista reaktioista. Ruhtinas kertoi, että hänen vaimonsa 

sukulaiset olivat ehkä olettaneet vaimon ottavan hänen sukunimensä, ja tästä 

syystä he olivat iloisen yllättyneitä päätöksestä. Myös Flinck kertoi, että hänen 

appivanhempansa eivät halunneet vaatia häntä ottamaan heidän nimeään, mutta 

he ovat kyllä otettuja, jos hän päätyy valitsemaan heidän nimensä. Rinkinen puo-

lestaan kertoi olleensa yllättynyt siitä, että hänen vaimonsa isä otti nimenvalinnan 

ilolla vastaan, vaikka hän on Rinkisen mukaan joissain asioissa hyvin konserva-

tiivinen. Myös Kannonkerä oli miettinyt, että hänen isänsä tai hänen vaimonsa isä 

saattaisi pahastua nimenvalinnasta, mutta molempien sukulaiset olivat olleet iloi-

sen yllättyneitä asiasta. Rulja kertoi myös omien sukulaisten reagoineen positiivi-

sesti nimenvalintaan. Myös Rinkinen kertoi, että hänen äitinsä suhtautui positiivi-

sesti asiaan. Saravuo omien sanojensa mukaan kunnioitti niin paljon vanhempien-

sa mielipidettä nimenvalintaan, että oli tavallaan pyytänyt heiltä luvan vaimon ni-

men ottamiseen. 

         
48)  Minusta naisen nimen ottaminen on hieno kunniateko hänen sukuansa koh-

taan. Jos oma sukunimi on tavallinen eikä siihen ole turhia tunnesiteitä, 
suosittelen ehdottomasti ottamaan ja nostan hattua. "Tossun alla"-juttuun en 
edes viitsi vastata. (Naimisiin.info, nimim. A340, 24.7.2008) 

 
Kirjoittaja onkin oikeilla jäljillä siinä, ”jos oma sukunimi on tavallinen eikä siihen 

ole turhia tunnesiteitä”, nimenvalinta on varmaan helpompaa. Moni informanteis-

ta koki, että oma sukunimi on turhan tavallinen ja/tai siihen ei juuri liity tunnesi-

teitä. 

        Rulja kertoi, että hänen sukulaisensa ovat kehuneet häntä rohkeaksi miehek-

si. Myös Hille-Taskila kertoi monen kommentoineen hänen olevan rohkea. Myös 

Ruhtinas kertoi, että vihkijä oli kommentoinut valinnan olevan hieno.  

         Myös Entzenbergin tutkimuksen mukaan jotkut vaimon sukunimen valin-

neet miehet ovat kohdanneet positiivisia reaktioita. Valinta on herättänyt keskus-

telua, ja tutkimuksen miehet ovat kuulleet valinnan olevan rohkea ja hieno. 

(Entzenberg 2004: 41.)           

49) Tosimiehellä kestää kantti 
Veikkaan, että joissain piireissä tulisi aika paljon vtuilua, jos mies ottaisi 
naisen sukunimen. Itse arvostan todella paljon miehiä, jotka ovat ottaneet 
naisen sukunimen, se osoittaa tervettä itsetuntoa, tosimies pystyy siihen! (Ja 
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niillä, joilla on asiasta jotain vmäistä sanottavaa ovat kyllä aika heikoilla.) 
(Suomi24, nimim. hmmn, 21.7.2005) 

50) Mies joka ottaa naisen sukunimen osoittaa hyvää itsetuntoa, koska tietää, 
että moukat sivistymättömät suomalaisjuntit ajattelevat juuri, kuten ap. 
(Vauva-keskustelupalsta, vierailija 9.10.2005. Ks. ap:n kommentti esimerk-
ki 55) 

51) käsittämätöntä 
Kyllä on helvetin huonosti asiat, jos vaimon oma nimi tekee miehestä toh-
velisankarin. Ja että se nainen, joka pitää oman nimensä, on feministi. Eikö 
naisella saisi olla oikeutta siihen nimeen jonka hän on syntyessään saanut? 
Mistä löytyy suomalainen mies, jolla on vahva itsetunto? (Suomi24, nimim. 
löytyispä itsetunnoltaan va…17.9.2006) 

 
52) Onhan se mies aika munaton nössö, jos ei voi luopua omasta Virtasestaan 

vaikkapa vaimon harvinaisen nimen hyväksi, mikäli samannimisina halua-
vat perheensa perustaa. (Vauva-keskustelupalsta, vierailija 9.10.2005) 

 
         

         Keskusteluissa tulee esiin se, että vaimon sukunimen ottaneella miehellä 

oletetaan olevan hyvä itsetunto. On edelleen hyvin harvinaista, että mies ottaa 

vaimon sukunimen, ja monet saattavat (edelleen) olettaa vaimon ottavan miehen-

sä sukunimen. Näistä syistä vaimonsa sukunimen valinneet miehet ovat tehneet 

hyvin erilaisen ratkaisun, joka on saattanut vaatia paljon pohdintaa ja mahdollis-

esti sukulaisten mielipiteen vastustamista. On selvää, että erilaisen ratkaisun teke-

minen vaatii itseluottamusta. Hietaranta kertoikin, että hänellä on vahva itsetunto, 

ja hän uskoo tämän vaikuttavan siihen, että hänestä myös mies voi ottaa vaimonsa 

sukunimen. 

         Kirstinä kertoo, että hänen vanhempansa olivat yllättyneitä nimenvalinnasta, 

mutta kuitenkin positiivisella tavalla. Ruuskasen mukaan hänen vaimonsa suku-

laiset olivat hieman yllättyneitä nimenvalinnasta, mutta Ruuskasen mukaan he 

kuitenkin hyväksyivät asian heti. Warsa-Ritaranta ei ole kuullut kommentteja su-

kunimen valinnasta vaimonsa sukulaisilta, mutta uskoo heidän olevan tyytyväisiä 

asiaan. Ruuskanen ja Luuppala-Roos kertoivat, että jotkut heidän sukulaisensa ja 

työkaverinsa kysyivät nimenvaihdosta. Kannonkerä oli odottanut, että hänen työ-

kaverinsa olisivat kysyneet tai ihmetelleet vaihtunutta nimeä, mutta juuri kukaan 

ei ollut asiaa hämmästellyt. Hän pohtii, voisiko neutraali suhtautuminen johtua 

siitä, että monet tuntevat sukunimensä avioitumisen yhteydessä vaihtaneita mie-

hiä. Myös Ruhtinas, Rulja, Peräsaari ja Hille-Taskila kertoivat, että jotkut heidän 
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tuttavansa tai ystävänsä eivät ole kommentoineet nimenvalintaa. Hietarannan 

mukaan kukaan hänen sukulaisistaan ei kommentoinut nimenvalintaa. Myös 

Ruuskanen ja Luuppala-Roos kertoivat, että osa heidän omista sukulaisistaan ei 

ottanut kantaa nimenvalintaan.   

         Nuottokarin mukaan moni hänen tutuistaan on kysynyt, onko hän ottanut 

vaimonsa sukunimen. Kun hän on kertonut nimen olevan uudelleen muodostettu, 

reaktiot ovat hänen mukaansa olleet pelkästään positiivisia.  

53) No onhan se kiva vaihtaa oma Virtanen johonkin sähäkkään...  

Eikö nimikin ole jonkinlainen brändi nykyään, monethan kaivavat suvus-
taan sen iskevimmän nimen tai jopa keksivät kokonaan uuden mennessään 
naimisiin, jonka sitten molemmat ottaa. Esim. tiedän pariskunnan, joka oli 
nimiltään Nieminen ja Virtanen ja mennessään naimisiin kehittivät uuden 
nimen Niemisvirta. (Vauva-keskustelupalsta, vierailija 9.10.2005) 

 
Suomalaisten suhde sukunimeensä onkin muuttumassa. Moni haluaa erottua yksi-

löllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa. Sukunimi voi olla yksilöllisyyttä korosta-

va symboli. (Mölsä 2011.) Uudelleen muodostetun sukunimen ottaminen voi 

merkitä pyrkimystä erottautua, kun kenelläkään muulla ei ole samaa sukunimeä 

(Entzenberg 2005: 22). 

 

7.2 Negatiiviset reaktiot ja asenteet 

 

Negatiivinen suhtautuminen miesten nimenvalintaan voi johtua siitä, että moni 

ajattelee vaimon ”perinteisesti” ottavan miehen sukunimen. Kyseisessä tavassa on 

taustalla naisten huono asema: naisten kirjaaminen miehen nimelle on tarkoittanut 

naisen olevan heikompi osapuoli suhteessa (Paikkala 2004: 559). Suomessa onkin 

vallinnut patriarkaalinen perherakenne vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla. Miehen 

rooli perheen päänä, keskeisenä elättäjänä ja kaapin paikan osoittajana on muren-

tunut 1900-luvun loppupuolella. Isän laki on heikentynyt perheissä ja kulttuurissa 

yleisemminkin. (Heinonen 2007: 137–143.) Naisten asema taas on voimistunut, ja 

yksi merkki tästä on vuonna 1986 voimaan astunut nimilaki, jonka mukaan nai-

nen voi avioituessaan pitää oman sukunimensä tai mies voi ottaa vaimonsa ni-

men. Perheen ja yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet melko lyhyen ajan sisäl-

lä, ja tästä syystä erityisesti vanhemman polven edustajille uudet perhe- ja nimi-

käytänteet voivat tuntua vierailta.  
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54) Mies, joka ottaa vaimon sukunimen on kyllä aika nössö ja selkärangaton 
"loikkari". Miehen tehtävä on jatkaa sukuaan nimellisesti eikä nykyajan 
vapaamielisyyden tarvitse tähän yltää. (Vauva-keskustelupalsta, vierailija 
9.10.2005) 

55) Ei nimi naista pahenna 
On melko epänormaalia, että mies ottaa naisen nimen. On inhimillistä ja 
suoraan sanottuna tervettä nöyrtymistä myöntää, että miehellä ja naisella on 
eronsa, ja että tämän kieltäminen voi johtaa kohtalokkaisiin vaikeuksiin 
muutoin hyvin alkaneessa parisuhteessa. Nainen on aivan yhtä hyvä ja ky-
kenevä tekemään erilaisia asioita. Se on jo nähty. Kuitenkin se, että nainen 
ottaa miehensä nimen, on luonnonjärjestyksen kannalta tärkeää. (Suomi24, 
nimim. MUTTA, 15.9.2006) 

 

          Ruhtinas, Hille-Taskila ja Nuottokari kertoivat, että oma isä on pahoillaan 

siitä, että suvun nimi ei enää jatku. Flinck kertoo, että kumpikaan hänen vanhem-

mistaan ei ole hyväksynyt nimenvalintaa. Hän uskoo tämän johtuvan vanhemman 

polven konservatiivisesta suhtautumisesta nimenvalintaan. Myös Ruhtinas pohtii 

isän suhtautumisen johtuvan vanhan polven asenteista. Peräsaari kertoo, että hän 

ei kuullut sukulaisiltaan suoria kommentteja nimenvalinnasta, vaan hän kertoo su-

kulaisten lähinnä vihjailleen asiasta. Peräsaaren mukaan hänen sukulaisensa saat-

toivat kokea, että nimenvaihto on ”kapina tai irtiotto suvusta”. Peräsaari kertoi, 

että hän tykkää provosoida vanhoja tottumuksia, mutta hänen ei kuitenkaan ollut 

tarkoitus kapinoida nimenvalinnalla. Myös Rinkinen kertoi, että hän ”vähän pro-

vosoidenkin” valitsee erilaisen vaihtoehdon silloin, kun on täysi valinnanvapaus. 

Tästä syystä hänen ystävänsä eivät hämmästyneet nimenvalintaa, vaan Rinkisen 

mukaan pikemminkin arvasivat asian. Rinkinen kertoo, että hänen anoppinsa oli 

hämmästellyt nimenvalintaa ja oli miettinyt, miten Rinkisen omat vanhemmat 

reagoivat asiaan.  

         Entzenbergin tutkimuksessa käy ilmi, että joidenkin vaimon sukunimen va-

linneiden miesten sukulaiset ovat reagoineet negatiivisesti valintaan. Tämä voi 

johtua siitä, että sukulaiset olettavat nimen jatkuvan suvussa. (2004: 41.)  

 
56) Hieno paatos. Valitettavasti ihmiset ovat viela niin vanhanaikaisia, etta sita 

kummeksutaan  jos  mies  vaihtaa  nimea.  Oma  veljeni  otti  vaimonsa  nimen,  
joka on kylla paljon kauniimpi ja harvinaisempi kuin oma sukunimemme. 
Isalle se oli aika kova paikka, mutta eipa tuo enaa ainakaan aaneen siita 
enaa murjota. (naimisiin.info, nimi. KittyCat, 8.5.2008) 
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        Kirstinä, Hietaranta, Nuottokari kertoivat, että osa heidän kavereistaan vit-

sailee nimenvalinnasta. Kannonkerä kertoi, että osa hänen kavereistaan otti ni-

menvaihdon vitsinä. Oletan hänen tarkoittavan, että hänen ystävänsä eivät aluksi 

uskoneet nimenvaihtoa. Saravuo kertoi puolestaan, että jotkut hänen työtoverinsa 

ovat vitsailleet nimenvaihdosta. Ruhtinas kertoi eräiden nuorten poikien kyselleen 

häneltä pilke silmäkulmassa ”ootko sä ihan tossun alla”. Oletuksessa ”mies on 

tossun alla” on ilmeisesti takana ajatus, jonka mukaan nainen on ehdottomasti 

halunnut miehen ottavan hänen sukunimensä ja tästä syystä taivutellut tai pa-

kottanut miehen päätökseen. Todellisuudessa ajatus vaimon sukunimen ottamis-

esta voi olla myös naiselle vieras. Stormbomin tutkimuksessa kahden informantin 

mielestä olisi outoa, jos mies ottaisi heidän sukunimensä (2011: 65, 70, 77). 

Myös Tunturin sukunimen valintaa käsittelevässä artikkelissa haastateltu nainen 

pitää ratkaisua kummallisena, koska tällöin ihmiset saattaisivat luulla hänen pa-

kottaneen miehensä ratkaisuun (Tunturi 2011).  

                

57) Minun mielestäni naisen vain kuuluu ottaa miehen sukunimi. Sehän on 
kaikkein tavallisinta. Eli ei niin kovin valtavirrasta poikkeavaa. MUTTA 
minun sukunimeni on todella, todella paljon harvinaisempi kuin miehelläni, 
ja haluaisin pitää oman sukunimeni SEKÄ antaa lapsilleni sukuni nimen, 
joka kuitenkin on aivan erityinen ja kaunis - toisin kuin mieheni sukunimi. 
Tässä onkin siis pattitilanne. Vaikka emme menisikään naimisiin, lapset on 
kastettava jollekin nimelle ja oman käsitykseni mukaan se olisi miehen 
sukunimi, mutta... Ehh... Ei houkuttele! (Kaksplus, vierailija 18.3.2009) 

 

Kuten mainitsin edellä, vaimon sukunimen valitseminen perheen yhteiseksi 

sukunimeksi voi tuntua vieraalta, koska monet ajattelevat, että miehen sukunimen 

valitseminen perheen yhteiseksi nimeksi on perinne. Miehen nimen valitseminen 

onkin huomattavan yleinen tai jopa oletettu valinta (Carbaugh 1996: 108). 

Valtavirrasta poikkeava valinta voi tuntua hyvinkin hankalalta, jos lähipiiri olet-

taa parin päätyvän ”perinteiseen” ratkaisuun. Tästä syystä onkin ymmärrettävää, 

että monet informantit ovat kuulleet valinnan olevan rohkea, vaikka vaimon suku-

nimi onkin valittu yhteiseksi nimeksi aika lailla samoista syistä kuin miehen su-

kunimi. 

        Moni informanteistani suhtautui nuivasti kaksoisnimiin. Monen mielestä 

kaksoisnimi on epäkäytännöllinen ja liian pitkä. Saravuo kertoi, että hän ei peri-

aatteessakaan ottaisi kaksoisnimeä, mutta olisi voinut hyväksyä uudelleen muo-
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dostetun nimen, jos nimet vain sopivat yhteen. Peräsaari kertoi, että kaksoisnimi 

olisi kyllä ollut mahdollinen, mutta hän ei pitänyt ajatuksesta yhdistää nimistä ko-

konaan uusi nimi. Nimen tuli olla hänen mukaansa aito, suvussa lukenut nimi. 

Lähes kaikki Stormbomin informantit pitivät kaksoisnimiä epäkäytännöllisinä, 

hankalina ja liian pitkinä (2011: 85). 

 

58) Halpa ratkaisu kun ei osata päättää yhtä nimeä. Varsinkin just joku Saari-
nen-Nieminen, josta kaikki näkee että kaksi nimeä on yhdistetty. Sit jos ni-
mi on jotain upeeta tyyliin Jylhä-Tunturi tai Laine-Autio, niin mua ei haittaa 
pätkääkään yhdistelmänimen käyttö. (Vauva, vierailija 12.3.1012) 

 

 

8 Päätelmät ja jatkotutkimukset 

 

Miesten sukunimen valintaan avioitumisen yhteydessä vaikuttaa usea tekijä. Näi-

tä tekijöitä ovat muun muassa perheen yhteinen sukunimi; sukunimen harvinai-

suus, erikoisuus tai mielekkyys; omaan tai vaimon sukuun liittyvät tekijät sekä ni-

mi-identiteetti. Sukunimen valinta on ollut useimmiten parin yhteinen päätös, 

muutamassa tapauksessa enemmän miehen päätös tai ainakin miehen aloitteesta 

tehty päätös. Joillekin päätös on ollut hyvin helppo, kun taas joillekin se on synty-

nyt vasta pitkän harkinnan jälkeen. 

         Perheen yhteinen sukunimi oli itsestään selvä asia joillekin informanteista. 

Jotkut pitivät erityisen tärkeänä sitä, että heillä on (mahdollisten) lastensa kanssa 

yhteinen nimi. Yksi informanteista ei pidä perheen yhteistä sukunimeä lainkaan 

tärkeänä. Jotkut informanteista olivat pitkään ajatelleet pitävänsä oman suku-

nimensä avioituessaan, mutta häiden lähestyessä olivat kuitenkin ajatelleet, että 

on mukavaa, jos perheellä on yhteinen nimi.      

    Tutkimuksessani käy ilmi, että miehet suhtautuvat sukunimeensä hyvin eri 

tavoin. Monelle informantille sukunimi on ennen kaikkea perheen tai suvun nimi. 

Yhdelle informantille sukunimi ei ole tärkeä perheen tai suvun nimenä, vaan en-

nen kaikkea yksilön nimenä. Moni informanteista kokee sukunimen osaksi identi-

teettiä, mutta yksikään informanteista ei kertonut kokeneensa varsinaista identi-

teetin muutosta nimenmuutoksen yhteydessä. Osa informanteista kokee, että su-

kunimi on merkityksetön identiteetin kannalta. Sukunimen vaihtaminen on ollut 

helpompaa niille informanteille, joille sukunimi ei ole osa identiteettiä. 
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    Kaksoisnimen ottaneista informanteista kaksi säilytti edellisen sukunimensä, 

koska heidät tunnetaan tällä nimellä työmaailmassa. Toinen heistä pitää vanhaa 

sukunimeään mielekkäänä, kun taas toinen on säilyttänyt vanhan sukunimensä 

vain käytännön syistä. Kolmas kaksoisnimen ottanut informantti vaihtoi vanhan 

sukunimensä kokonaan pois ja haki nimen ensimmäiseksi osaksi hänen suvussaan 

kulkeneen vanhan sukunimen. Yhteistä kaksoisnimen ottaneilla informanteilla on 

se,  että  he  kaikki  halusivat  perheen  yhteisen  nimen  sekä  se,  että  nimen  esteetti-

syydellä on heille merkitystä. Stormbomin tutkimuksessa eräs informantti otti 

kaksoisnimen, koska tyttönimen säilyttäminen oli hänelle periaatekysymys (2011: 

55, 73). Internet-kyselyyn vastanneet informantit perustelivat kaksoisnimen valin-

taa tyttönimeen liittyvillä tunnesiteillä. Noin puolet informanteista kokee, että on 

tärkeää, että perheellä on yhteinen sukunimi, samoin kuin tämän tutkimuksen 

kaksoinimen ottaneet informantit. (Stormbom 2011: 20.)  

    Uudelleen muodostetun nimen ottaneet informantit eivät ole nimenvalin-

nallaan hakeneet varsinaisesti erottavuutta. Molemmat informantit olivat harkin-

neet vaimon sukunimen ottamista ja toinen informantti myös oman nimen valitse-

mista yhteiseksi nimeksi. Uudelleen muodostettu nimi tuntui heistä kuitenkin par-

haalta vaihtoehdolta. Bryllan tutkimuksen mukaan uudelleen muodostetun nimen 

valitsemisen voi tulkita olevan tuki tasa-arvolle (1998: 239). Kumpikaan infor-

manteista ei kuitenkaan hakenut tasa-arvoa nimenvalinnalla.   

    Tutkimuksen mukaan naisen sukunimi valitaan perheen yhteiseksi sukuni-

meksi melko samoista syistä kuin miehen sukunimi. Merkittävä erottava tekijä on 

tietenkin perinteet. Lisäksi perheen yhteiseksi sukunimeksi valittu vaimon suku-

nimi on monesti harvinaisempi, erikoisempi tai mielekkäämpi kuin miehen suku-

nimi.  

    Yksikään informanteista ei maininnut, että tasa-arvon edistäminen olisi ollut 

syy vaimon sukunimen ottamiseen. Informanttien esittämät syyt kumpuavat hei-

dän henkilökohtaisista ajatuksista sukunimistä ja nimi-identiteetistä. Voi siis sa-

noa, että yksilötasolla vaimon sukunimi valitaan yksityisistä syistä, kun taas ylei-

sellä tasolla vaimon sukunimen ottaminen edistää naisten ja miesten sukunimen 

valinnan tasa-arvoa. Näin siksi, että edelleen on tavallista, että vaimo valitsee 

miehensä sukunimen.  

    Informantit ovat kohdanneet hyvin erilaisia reaktioita ja asenteita nimen-

valintaansa kohtaan. Monen omat sekä vaimon sukulaiset ovat suhtautuneet 
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asiaan positiivisesti, mutta moni kertoi myös negatiivisista reaktioista. Yleensä 

negatiivisesti reagoinut on informantin isä. Monen lähipiiri on suhtautunut nimen-

valintaan neutraalisti. 

    Keskustelupalstoilta poimituissa kommenteissa tulee osittain hyvin voimak-

kaita asenteita esiin. Kommenteissa joko ylistetään vaimon sukunimen ottaneita 

miehiä tai kommentoidaan halventavasti joko nimenvalintaa tai nimensä vaihta-

neita miehiä. Negatiiviset asenteet johtunevat siitä, että moni ajattelee naisen pe-

rinteisesti ottavan miehen nimen. Joistakin asenteista huokui käsitys, jonka 

mukaan mies on pakotettu ottamaan vaimonsa nimen. 

    Tasa-arvo tai epätasa-arvo nimenvalinnassa ei kuitenkaan ole niin yksinker-

tainen kuin se ehkä saattaa näyttäytyä ulkopuolisille. Se, että vain toinen puoliso 

vaihtaa sukunimensä, ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä olisi joutunut myön-

tymään  päätökseen  tai  peräti  pakotettu  siihen.  Tasa-arvoa  on  mielestäni  se,  että  

sukunimen valinta on molemmille osapuolille mielekäs ratkaisu. Kuten mainitsin 

edellä, suurin osa informanteista kertoikin päättäneen sukunimen valinnasta yh-

dessä puolison kanssa. Muutama oli tehnyt aloitteen nimenvalinnasta itse.   

    Koska vaimon sukunimen valitseminen on edelleen epätavallista, moni in-

formantti kertoi kohdanneensa hämmästyneitä reaktioita. Vaikka edelleen pieni 

prosentti pareista valitsee vaimon sukunimen yhteiseksi nimeksi, on nimen-

valinnan takana samanlaisia ajatuksia kuin päinvastaisessa nimenvalinnassa. 

Asian voi kiteyttää Ruhtinaan sanoilla: ”Näinkin epäperinteisessä päätöksessä oli 

aika perinteinen ajatus taustalla”.   

       Miesten sukunimen valinnan tutkimusta voisi jatkaa rajoittamalla informant-

tien ikää, koulutustaustaa tai avioitumisikää. Olisi myös mielenkiintoista selvit-

tää, onko vaimon sukunimen ottaminen yleisempää isommissa kaupungeissa sekä 

vertailla asenteita miesten sukunimen valintaa kohtaan pienillä ja isoilla paikka-

kunnilla. Samoin olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin naisten asennoi-

tumista miesten sukunimen valintaa kohtaan. Toisin sanoen tutkimuksen koh-

teena olisi, mitä ajatuksia naisissa herättää se, että mies valitsee vaimonsa suku-

nimen. Samoin selvityksen kohteena voisi olla se, mitä ajatuksia herättää miehen 

sukunimen valinta yhteiseksi sukunimeksi. Yhdysvalloissa onkin tehty useita su-

kunimenvalintaan liittyviä asennetutkimuksia (mm. Murray 1997; Forbes ym. 

2002; Scheuble ym. 2011).  
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       Koska sukunimen valinta avioitumisen yhteydessä koskettaa pariskunnan 

molempia osapuolia, olisi mielenkiintoista tehdä kansanlingvistinen tutkimus 

pariskuntien sukunimen valinnasta. Tällöin informantteina voisi toimia monen-

laisia sukunimen valintoja tehneitä pareja tai tarkastelun kohteena voisi olla esi-

merkiksi pelkästään kaksoisnimen ottaneita informantteja. Olisi mielenkiintoista 

selvittää myös sukunimen valintaan johtaneita syitä rekisteröidyissä parisuhteissa. 

Ruotsissa onkin jo tutkittu aihetta: Högbergin (2010) tutkimuksessa on viisi nais-

paria informantteina. Myös amerikkalaisessa tutkimuksessa on viittauksia nais-

parien nimenvalintaan (Carbaugh 1996: 93). 

      Miesten sukunimi-identiteettiä olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin. 

Olisi myös mielenkiintoista tutkia tarkemmin miesten etunimi-identiteettiä. Myös 

Masanti pohtii (2010: 125) onko sukupuoli mahdollinen taustavaikuttaja nimi-

identiteettiin ja esittää jatkotutkimusaiheeksi miesten etunimi-identiteetin.  

      Tutkimuksessani nousi useaan kertaan esiin kysymys lasten sukunimistä. 

Lasten sukunimen valinta voi osaltaan vaikuttaa vanhempien sukunimen valin-

taan. Olisi mielenkiintoista selvittää aihetta tarkemmin. Mielenkiintoa herättää se, 

tuleeko lapselle antaa isän vai äidin nimi ja mistä syistä.  
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                  Liite: Haastattelukysymykset 

 

Taustatiedot: 

1. Syntymävuotesi? 

2. Vaimosi syntymävuosi? 

3. Missä olet syntynyt/kasvanut? 

4. Mikä on koulutuksesi? 

5.  Milloin olet avioitunut? 

6. Onko sinulla lapsia? 

7. Mikä on entinen sukunimesi? 

 

 Haastattelurunko: 

1. Kuinka kauan ehdit miettiä sukunimen valintaa ennen avioitumista? 

2. Mistä syistä päätit ottaa vaimosi sukunimen/ kaksoisnimen/  

      uudelleen muodostetun nimen? 

3. Mitä muita nimivaihtoehtoja mietit? 

4. Kuinka helppo/vaikea päätös oli? 

5. Mitä mielikuvia entinen ja nykyinen/nykyiset sukunimesi herättävät? 

6. Kiinnitätkö huomiota etu- ja sukunimen yhteensopivuuteen? 

7. Koetko, että sukunimi on osa identiteettiä?  

8. Miten sukulaisesi reagoivat päätökseen? 

9. Miten vaimosi sukulaiset reagoivat päätökseen? 

10. Miten ystäväsi/tuttavasi ja työkaverisi reagoivat päätökseen? 

11. Mihin sukuun olet kokenut kuuluvasi nimenvaihdon jälkeen? 
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