
Opiskelijakirjaston verkkojulkaisu 2007

Totta vai toiveajattelua:
näennäisaikainen muutos todellisen
muutoksen kuvastajana

Heikki Paunonen

Muuttuva muoto: Kirjoituksia Tapani Lehtisen 60 –
vuotispäivän kunniaksi

Toimittaneet Johanna Vaattovaara, Toni Suutari, Hanna
Lappalainen, Riho Grünthal
Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2005
s. 13 - 53

Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla.
Aineistoa ei saa kopioida, levittää tai saattaa muuten yleisön saataviin
ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Aineiston verkko-osoitteeseen saa
viitata vapaasti. Aineistoa saa opiskelua, opettamista ja tutkimusta
varten tulostaa omaan käyttöön muutamia kappaleita.

www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi
opiskelijakirjasto-info@helsinki.fi

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/
mailto:opiskelijakirjasto-info@helsinki.fi


13

Heikki Paunonen

Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen
muutos todellisen muutoksen kuvastajana

Tapani Lehtinen on usein sosiolingvistiikan tehtävistä ja tavoitteista
keskustellessamme huomauttanut, että nykyisen variaationtutkimuksen
suuria haasteita on näennäisaikaisen ja reaaliaikaisen muutoksen suhteen
selvittäminen. Tähän haasteeseen on viitannut William Labovkin jo vuon-
na 1966 ilmestyneessä tutkimuksessaan New Yorkin puhekielestä (mts.
318-320). Ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei viime aikoihin asti juuri
ole ollut käytettävissä sellaisia reaaliaikaista muutosta kuvaavia aineisto-
ja, joihin näennäisaikaisia muutoskuvauksia olisi voinut verrata.

1.   Näennäisaikaisen muutoskuvauksen lähtökohtia

Näkemys näennäisaikaisesta muutoksesta on sosiolingvistiikan suuria
metodisia oivalluksia; se on antanut kasvot parhaillaan tapahtuvalle kie-
lelliselle muutokselle. Pitkäänhän oli vallalla ajatus, ettei parhaillaan tapah-
tuvaa muutosta voida havaita eikä kuvata. Näkemyksen tiivisti Leonard
Bloomfield vuonna 1933 ilmestyneessä Language-teoksessaan: "The
process of linguistic change has never been directly observed; we shall
see that such observation, with our present facilities, is inconceivable"
(1967 [1933]: 347). Jos näennäisaikaiselle muutoskuvaukselle etsitään kieli-
tieteen piiristä vertauskohtaa, sellaisena voisi pitää kantakielen käsitettä
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kielihistoriassa. Kumpaakaan ei ole juuri voinut todentaa, mutta ne ovat
saaneet keskeisen sijan oman alansa tutkimuksessa.

Yksinkertaisimmillaan näennäisaikaisen kuvan muutoksesta voisi tii-
vistää kuvion 1 esittämällä tavalla.

Kuvion 1 variaatiokaava kuvaa tyypillistä parhaillaan tapahtuvaa muu-
tosta. Tietty variantti on astetta yleisempi mitä nuoremmasta puhujasuku-
polvesta on kyse. Keski-ikäisillä variantti on tavallisempi kuin vanhoilla, ja
nuorilla sen osuus on suurempi kuin keski-ikäisillä. Kuvion 1 synkroninen
poikkileikkaus on luonteeltaan dynaaminen; siihen sisältyy näennäisaikai-
nen hypoteesi tietystä diakronisesta prosessista. Parhaillaan tapahtuva
muutos on tällä tavoin kuviossa 1 projisioitu yhteen synkroniseen poikki-
leikkaukseen kieliyhteisön kielestä. Kuvio sisältää lisäksi sen implisiittisen
ajatuksen, että kielen muutokset tapahtuvat sukupolvittain: nuoremman
sukupolven puheessa innovaation yleistyminen on astetta pitemmällä
kuin edeltävällä sukupolvella. Sukupolvittaisten erojen vertailu kertoo
puolestaan koko yhteisön kielen muuttumisesta.

Kuvion 1 lähtökohtia voidaan myös epäillä. On totta, että kaikki muu-
tokset ilmenevät kieliyhteisön kielestä tehdyssä synkronisessa poikkileik-
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kauksessa variaationa, mutta kaikki variaatio ei välttämättä merkitse sitä,
että yhteisössä olisi variaation osoittamalla alueella tapahtumassa kielelli-
nen muutos. Kuvion 1 mukainen asetelma saattaa heijastaa myös niin
sanottua ikäkausivaihtelua (engl. age-grading). Sen mukaan kielenpuhu-
jat omaksuvat vanhetessaan kullekin ikäkaudelle ominaisia kielellisiä va-
riantteja. Vaikka yksilön kieli näin muuttuu hänen ikääntyessään, yhteisön
kieli säilyy silti samana. (Hockett 1950: 453; Thelander 1982: 55-56;
Chambers 1995: 188; Eckert 1998: 151-152.)

Näennäisaikaisen muutoksen antamaa kuvaa arvioitaessa kysymys
yksilön ja yhteisön kielen muuttuvuudesta tai muuttumattomuudesta on
keskeinen. Kyseeseen voi tulla useita vaihtoehtoja: yksilön kieli voi
muuttua tai säilyä muuttumattomana, ja vastaavasti yhteisön kieli voi
muuttua tai säilyä muuttumattomana. Labov on havainnollistanut erilaisia
todellisia ja teoreettisia mahdollisuuksia taulukon 1 kuvaamalla tavalla
(1994: 83-84).

Yksilö Yhteisö
1. Stabiilisuus staattinen staattinen
2. Ikäkausivaihtelu muuttuva staattinen
3. Sukupolvittainen muutos staattinen muuttuva
4. Yhteisöllinen muutos muuttuva muuttuva

Taulukko 1. Muutosmallit yksilön ja yhteisön kielessä.

Ensimmäinen vaihtoehto merkitsee sitä, ettei yksilön kieli muutu hänen
elinaikanaan eikä myöskään yhteisön kielessä tapahdu muutoksia. Vaihto-
ehto on todellisuudessa lähinnä teoreettinen, mutta, kuten Labov huo-
mauttaa (1994: 83-84), se kuvastaa pitkälti perinteisen murteentutkimuk-
sen kuvaa ideaalista murteesta ja sen puhujista. Vaihtoehto 2 kuvaa jo
puheena ollutta ikäkausivaihtelua: yksilön kieli muuttuu hänen eri ikävai-
heissaan, mutta yhteisön kieli säilyy muuttumattomana. J. K. Chambers on
huomauttanut, että tällaiset tapaukset ovat todellisuudessa hyvin harvi-
naisia (1995: 188).
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Vaihtoehdot 3 ja 4 ovat todellisempia. Vaihtoehto 3 kuvaa sukupolvit-
taista muutosta. Yksilön kieli säilyy siinä muuttumattomana, mutta eri su-
kupolvien kieli eroaa toisistaan. Tällä tavoin yhteisön kieli muuttuu. Tämä
muutosmalli kuvaa Labovin mukaan hyvin äänteellisiä ja morfologisia
muutoksia (1994: 84). Neljännessä vaihtoehdossa sekä yksilön että yhtei-
sön kieli muuttuu ajan kuluessa. Tämä vaihtoehto heijastelee Labovin mu-
kaan lähinnä syntaktisia ja leksikaalisia muutoksia (mp.).

Jotta näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta,
yksilöiden kieli ei saisi eri elämänvaiheissa muuttua. Kyseeseen tulee
Labovin kolmas vaihtoehto (vrt. myös G. Bailey 2002: 320-324). Silloin
näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta. Jos yk-
silöiden kieli muuttuu tapahtumassa olevan muutoksen suuntaan (eli jos
yksilöt omaksuvat aikaa myöten enemmän uusia, yleistyviä variantteja
kieleensä), muutos on todellisuudessa nopeampi kuin näennäisaikainen
kuva osoittaa. Jos taas yksilöiden kieli muuttuu muutosta vastaan eli jos
yksilöt vanhetessaan alkavat suosia enemmän vanhoja variantteja, muu-
tos on todellisuudessa hitaampi kuin näennäisaikainen kuva antaisi ai-
heen olettaa.

2.   Reaaliaikainen muutos tutkimuskohteena

Jotta näennäisaikaisen muutoksen antamaa kuvaa voitaisiin pitää luotetta-
vana, sitä pitäisi voida verrata reaaliaikaiseen muutokseen. Tämä puoles-
taan edellyttää sitä, että tutkijalla on käytettävissään kaksi eriaikaista ai-
neistoa, jotka kuvaavat samaa ilmiötä. Lisäksi aineistojen tulisi olla vertai-
lukelpoisia. Reaaliaikaista muutosta kuvaavan aineiston hankkimiseksi on
puolestaan kaksi mahdollisuutta, joihin Labov viittaa jo New Yorkin puhe-
kieltä käsittelevässä tutkimuksessaan. Ensiksi voidaan tutkia kahta eriai-
kaista aineistoa, joiden informantit on valittu samojen periaatteiden mukai-
sesti. Tällöin on kyseessä trenditutkimus (engl. trend study). Tai toiseksi
voidaan haastatella uudestaan jo kertaalleen haastateltuja informantteja.
Tällöin on kyseessä paneelitutkimus (engl. panel study). (Labov 1966:
319.)
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Kumpaakin tutkimustapaa voidaan sekä puolustaa että kritisoida.
Trenditutkimus osoittaa hyvin sen, miten kieli on koko yhteisössä kahden
tutkimusajankohdan välisenä aikana muuttunut, mutta se ei kerro mitään
siitä, mitä yksityisille idiolekteille on samana aikana tapahtunut. Tätä voi
pitää trenditutkimuksen suurimpana puutteena. Paneelitutkimus puoles-
taan tuo yksilöiden kielessä tapahtuneet muutokset selvästi esiin, mutta
se ei välttämättä kerro, mitä muutoksenalaisille ilmiöille yhteisöllisesti on
tapahtunut. Pelkän paneeli tutkimuksen perusteella voi olla myös vaikea
arvioida muutosten nopeutta yhteisössä.

Kummallakin tutkimustavalla on ollut kannattajia ja kriitikoita.
J. K. Chambers ja Peter Trudgill esittävät, että ideaalista olisi, jos samoja
informantteja voitaisiin tutkia uudestaan pitkän ajan kuluttua (1998: 149).
Chambers on tosin toisaalla suhtautunut skeptisesti tähän mahdollisuu-
teen, koska tutkijalta kuluisi kolmekymmentä vuotta hankkeen aloittami-
sesta sen saattamiseksi päätökseen (1995: 193). Mats Thelander on puo-
lestaan huomauttanut, että samat puhujat eivät vastaa samalla tavoin
koko puhujayhteisöä kahtena eri ajankohtana. Siksi hänen mukaansa reaa-
liaikaisen tutkimuksen tulisi perustua kahteen eri aikana vastaavin kritee-
rein valittuun informanttijoukkoon. Puhekielen muuttumista pitäisi tarkas-
tella vertaamalla esimerkiksi 1950-luvun nuoria 1980-luvun nuoriin. (The-
lander 1982: 55-57.) Labov on Thelanderin kanssa samaa mieltä: hänen
mukaansa trenditutkimus on paras tapa lähestyä kielellistä muutosta, mut-
ta hän pitää myös idiolektikohtaista tietoa olennaisena (1994: 85). Myös
Trudgill on korostanut sitä, että eriaikaisiin otoksiin pitäisi aina sisältyä
uusi nuorten sukupolvi mahdollisten innovaatioiden havaitsemiseksi
(2002:51).

Labovin mukaan kumpikin lähestymistapa olisi reaaliaikaisessa muu-
tostutkimuksessa suotava. Näkemykseen on helppo yhtyä. Jos uudessa
tutkimuksessa käytetään kielenoppaina vain aiemman tutkimuksen infor-
mantteja, siihen ei tule lainkaan mukaan uusia nuoria puhujia. Tämä mer-
kitsee sitä, että kuva muutoksen suunnasta ja nopeudesta jää väistämättä
puutteelliseksi. Pelkästään aiempien informanttien varaan rakentuvassa
tutkimuksessa saattaa myös haastateltava joukko jäädä kovin pieneksi,
koska osa aiemmista informanteista saattaa kieltäytyä, on kuollut tai ei
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muuten ole tavoitettavissa (Chambers ja Trudgill 1998: 149; Trudgill 2002:
51). Tämä väkisinkin pienentää uuden aineiston edustavuutta. Lisäksi voi
olla niin, että tavoittamatta jääneistä informanteista suuri osa on peräisin
joistakin tietyistä puhujaryhmistä. Tällöin uusi aineisto on ainakin jossain
määrin vino. Myös informanttien sosiaalinen asema on saattanut muuttua
tutkimusajankohtien välillä (Chambers ja Trudgill 1998: 149). Tutkija jou-
tuukin viime kädessä itse arvioimaan, mitä hän reaaliaikaiselta seuruulta
haluaa. Voihan olla, ettei tavoitteena olekaan kaikilta osin yhtä kattava
analyysi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa.

Käytännössä trenditutkimuksenkin toteuttamiseen liittyy ongelmia.
Kahden toisiaan täsmälleen vastaavan eriaikaisen otoksen hankkiminen
voi jo periaatteessa olla vaikeaa. Puhujayhteisö on voinut 20-30 vuoden
aikana muuttua niin paljon, ettei aiempaan otokseen sisältyviä puhujaryh-
miä ole enää tavoitettavissa. Esimerkiksi Suomessa nuorten koulutustaso
on 1900-luvun loppupuolella muuttunut niin, ettei enää juuri löydy nuoria,
joiden koulutus vastaisi 1970-luvun pelkästään kansakoulun käyneiden
nuorten koulutusta. Kaikkein tiukimpien ehtojen mukaan kahden eriaikai-
sen otoksen vertaaminen edellyttäisi, että puhujayhteisö on säilynyt täs-
mälleen samana tutkimusajankohtien välisen ajan (Chambers 1995: 200;
G. Bailey 2002: 313). Todellisuudessa näin staattisia puhujayhteisöjä on
vaikea löytää (vrt. kuitenkin Kurki 2004: 250), ja kaikkein tiukimmista vaati-
muksista on pakko tinkiä. Muuten ei esimerkiksi kaupunkipuhekielen
muuttumista voisi tutkia.

Muutenkin tilanteen täydellinen vakioiminen kahdessa eriaikaisessa
haastattelussa on jokseenkin mahdotonta. Eriaikaisissa haastatteluissa
puheenaiheet saattavat vaihdella, ja haastattelijakaan on harvoin sama.
Haastattelijan vaikutus (esimerkiksi eri puhuttelumuodon, sinuttelun tai
teitittelyn, käyttäminen) saattaa ohjata haastateltavan kielellisiä valintoja
ja jopa sitä, miten muodolliseksi informantti haastattelutilanteen tulkitsee.
Myös haastateltavien suhtautuminen itse haastattelutilanteeseen saattaa
eri aikoina olla erilainen. Esimerkiksi Helsingin puhekielen tutkimuksen yh-
teydessä saadut kokemukset viittaavat siihen, että ainakin jotkut 1970-
luvun vanhoista ja keski-ikäisistä informanteista pitivät haastattelua var-
sin formaalina puhetilanteena. 1990-luvulla vanhatkin haastateltavat suh-
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tautuivat tilanteeseen vapaamuotoisemmin. Kahden eriaikaisen haastatte-
lun vakiointiin liittyvät ongelmat koskevat paitsi trenditutkimusta myös
paneelitutkimusta.

Kysymys trenditutkimuksen ja paneelitutkimuksen suhteesta kietou-
tuu myös siihen, miten pitkä tutkimusaikojen väli on. Jos väliaika on kovin
lyhyt, aiemman tutkimuksen informantit eivät voi uudessa tutkimuksessa
edustaa yhteisöllisesti vanhempia sukupolvia. Siinä tapauksessa paneeli-
tutkimusaineiston perusteella ei voi seurata muutoksen edistymistä suku-
polvittain. Sen todentamiseksi tarvitaan silloin kaksi erillistä tutkimusotos-
ta, joiden välillä on riittävän pitkä aika. Trenditutkimus on myös muuten
ajallisesti riippumattomampi kuin paneelitutkimus. Trenditutkimuksen kei-
noin voidaan verrata muutoksen etenemistä vielä siinäkin vaiheessa, kun
aiempien otosten informantit ovat jo kuolleet, jopa sadan tai kahden sa-
dan vuoden kuluttua. Se ei siis ole sidoksissa ihmisten elinikään. Osa
kielen muutoksista saattaa olla niin hitaita, että muutoksen seuraaminen
vaatii pitkän ajan. (Chambers ja Trudgill 1998:150.)

Näennäisaikaista muutosta todentavalle reaaliaikaiselle tutkimukselle
voidaan asettaa joitakin peruskysymyksiä, joihin tulisi etsiä vastausta.
Näitä kysymyksiä on pohtinut ruotsalainen Bengt Nordberg Eskilstunan
puhekielen reaaliaikaisen tutkimuksen lähtökohtia esitellessään. Hänen
tekstiään hieman mukaillen ja osin täydentäen keskeisiä kysymyksiä
reaaliaikaisessa tutkimuksessa ovat seuraavat (Nordberg 1999: 79; vrt.
myös Nordberg ja Sundgren 1998: 10):

1. Mitkä kielenpiirteet ovat kieliyhteisössä muuttumassa; minkä
suuntaisina ja miten nopeina muutokset ilmenevät? Mitkä kielen-
piirteet ovat stabiileja? Ovatko jotkin piirteet herkempiä muuttu-
maan kuin toiset eli millainen on piirteiden muuttumisalttius?

2 Onko joidenkin aiempaan tutkimukseen sisältyneiden kielenpiirtei-
den osalta muutos uudessa aineistossa tasaantunut; onko muutos
edennyt loppuun saakka vai onko se tasaantunut kesken proses-
sin? Vai onko muutos kääntänyt suuntaansa?

3. Onko uudessa tutkimusaineistossa kielenpiirteitä, joiden variaatio
viittaa alkavaan muutokseen? (Piirteitä, joissa ei aiemmassa tutki-
muksessa ollut vaihtelua.)
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4. Kuinka innovaatiot leviävät kielen sisäisesti (rakenteellisesti)?
Noudattavatko ne leksikaalista tai morfologista diffuusiota? Onko
muutos kielen rakenteen kannalta asteittaista vai vähittäistä?

5. Ovatko muutokset pääasiallisesti yhteisöllisiä, yksilöllisiä vai mo-
lempia?

6. Millainen on varianttien sosiaalinen, ikäryhmittäinen ja sukupuol-
ten välinen variaatio vanhassa ja uudessa aineistossa? Onko siinä
tapahtunut muutoksia?

7. Viittaako uudemman aineiston kielenpiirteiden variaatio suurem-
paan vai vähäisempään sosiaaliseen eriytymiseen kuin vanhaan
aineistoon sisältyvä vaihtelu?

8. Miten kieliyhteisössä kahden tutkimusajankohdan välissä tapahtu-
neet muutokset ovat vaikuttaneet kieleen?

9. Miten tutkittavan kieliyhteisön kielessä tapahtuneet muutokset
rinnastuvat muissa saman kielen puhujayhteisöissä tapahtuneisiin
muutoksiin?

Nordbergin kysymysluettelo sopii hyvin reaaliaikaisten tutkimusten
lähtökohdaksi yleisemminkin. Luetteloa voisi täydentää ja tarkentaa muu-
tamilla lisäkysymyksillä. Yksi kysymys liittyy muutosten innovaattoreihin
ja johtajiin: ovatko muutosten kärjessä kumpanakin ajankohtana samat
puhujaryhmät (esimerkiksi nuoret naiset)? Kannattaisi myös pohtia keino-
ja innovaatioiden tutkimiseksi: miten innovaatiot ilmenevät yhteisössä yk-
silö- ja ryhmätasolla? Miten yksilölliset innovaatiot muuttuvat yhteisölli-
siksi muutoksiksi (muutosten selvittäminen lyhyellä aikavälillä eli niiden
mikrodiakronia)? Millainen on innovaattoriryhmien ja -yksilöiden asema
yhteisössä? (Vrt. Labov 2001: 325-365; Vaattovaara 2003.)

Muita lisäkysymyksiä ovat myös esimerkiksi seuraavat: Mitä muutos-
ten välisenä aikana on tapahtunut aiemmille innovaattoreille (ryhmille ja/
tai yksilöille)? Onko kaikkien puhujaryhmien kieli muuttunut tutkimusajan-
kohtien välissä samaan suuntaan vai onko ryhmien kesken muutoksen
suunnassa ristivetoa? Entä miten muutokset ovat edenneet ryhmien sisäl-
lä: onko kaikkien samaan ryhmään kuuluvien yksilöiden kieli muuttunut
samaan suuntaan vai ovatko samaan ryhmään kuuluvat idiolektit muuttu-
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neet keskenään ristiin? Onko eri puhujasukupolvien muutosherkkyydessä
eroja (onko esimerkiksi vanhempien puhujien kieli muuttunut vähemmän
kuin nuorempien)? Ja miten miesten ja naisten kieli on muuttunut?

Hyvin keskeinen kysymys myös on, miten vakiintunut tai muuttuva
yksilön kieli lopultakin on ja mitä kahdessa eriaikaisessa aineistossa esiin-
tyvät puhujakohtaiset erot tarkkaan ottaen kuvaavat. Eriaikaisissa aineis-
toissa esiintyviä idiolektikohtaisia eroja arvioitaessa joudutaan nimittäin
pohtimaan myös sitä, miten suuri osa niistä perustuu todellisiin muutok-
siin ja mitkä erot selittyvät yksilölliseksi muutoksista riippumattomaksi
vaihteluksi. On mahdollista, että kahdessa eriaikaisessa aineistossa esiin-
tyvät suuret erot johtuvat siitä, että puhuja on eri tilanteissa käyttänyt eri
rekistereitä, esimerkiksi muodollisempaa ja epämuodollisempaa. Samankin
puhujan suhtautuminen haastattelutilanteeseen voi eri aikoina olla erilai-
nen. Mutta erot voivat selittyä myös yksilölliseksi huojunnaksi tai pu-
heenaiheesta tai eri haastattelijasta johtuvaksi vaihteluksi. Varsin vähän
on ylipäänsä tutkittu sitä, miten saman puhujan kaksi haastattelua, jotka
on tehty vaikkapa kahden päivän tai kahden viikon välein, poikkeavat
toisistaan - millaista on toisin sanoen yksilöllinen synkroninen huojunta.
Kaikkea eriaikaisissa aineistoissa esiintyvää vaihtelua ei välttämättä voi
panna puhujakohtaisen muutoksen tiliin, vaan se selittyy yksilöllisellä
vaihtelulla, joka ei kuvasta todellista muutosta.

3.   Näennäisaikaisen muutoskuvauksen ajallinen kattavuus

Tavallisesti näennäisaikatutkimuksissa on kolme ikäryhmää: vanhat, keski-
ikäiset ja nuoret puhujat. Ikäryhmien tarkat rajat vaihtelevat, mutta van-
hoina on yleensä pidetty 60-70 vuotta täyttäneitä informantteja, keski-
ikäiset ovat 35-50-vuotiaita, ja nuoret alle 20-vuotiaita. Ikäryhmien rajois-
sa on kuitenkin suuriakin eroja eri tutkimusten välillä. Kannattaa vielä
huomata, että kyse on sosiolingvistisesti "vanhoista", "keski-ikäisistä" ja
"nuorista": tarkoituksena ei suinkaan ole sanoa, että 60 vuotta täyttäneet
tai täyttävät olisivat biologisesti tai yhteisöllisesti vanhoja.
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Jos oletetaan, kuten näennäisaikaisissa muutostutkimuksissa lähtö-
kohtaisesti yleensä tehdään, että puhujien kieli säilyy suhteellisen muut-
tumattomana koko eliniän, kolme sukupolvea käsittävä otos kattaa ajalli-
sesti huomattavan pitkän jakson. Otan esimerkiksi Helsingin puhekielen
tutkimusaineiston 1970-luvun alusta. Tutkimuksessa oli kolme ikäryhmää:
vanhat, jotka olivat syntyneet 1900-1907, keski-ikäiset, jotka olivat synty-
neet 1927-1932, ja nuoret, jotka olivat syntyneet 1952-1957. Tutkimusai-
neisto kerättiin vuosina 1972-1974.
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Kuviossa 2 on kolme aikajanaa. Alimmainen osoittaa informanttien
syntymäajankohdan. Ylimmäinen aikajana puolestaan kertoo sen, minkä
ikäisiä puhujaryhmiä informantit eri ajankohtina edustavat. Keskimmäinen
aikajana on todellinen aika, jolloin myös itse tutkimusaineisto on koottu.

Kuviosta nähdään, että vanhimmat haastateltavat ovat syntyneet
1900-luvun alussa. He ovat olleet nuoria 1910-20-luvulla. Keski-ikäisiä he
ovat olleet 1940-50-luvulla ja vanhoja 1970-luvulta lähtien. Keski-ikäiset
haastateltavat ovat syntyneet 1927-32. He ovat olleet nuoria 1940-50-
luvulla. Haastatteluajankohtana, 1970-luvulla, he edustavat ikäryhmäänsä
keski-ikäisiä, ja vanhoja heistä on tullut 1990-luvulta lähtien. Nuoret infor-
mantit ovat syntyneet 1952-57. Haastatteluajankohtana he edustavat
nuoria puhujia. Keski-ikäisiä heistä on tullut 1990-luvulla, ja vanhoja he
ovat 2010-20-luvulla.

Kaikkiaan aineisto kattaa yli sadan vuoden mittaisen ajanjakson, joka
alkaa 1910-20-luvulta, jolloin 1970-luvun vanhat ovat olleet nuoria, ja jat-
kuu aina 2010-20-luvulle, jolloin 1970-luvun nuoret ovat vanhoja. Jos pu-
hujien kieli on säilynyt muuttumattomana, yhden 1970-luvulla tehdyn
synkronisen poikkileikkauksen avulla voidaan seurata Helsingin puhekie-
len kehitystä 1900-luvun alkupuolelta pitkälti 2000-luvun puolelle asti.

Usean sukupolven aineisto antaa lisäksi mahdollisuuden seurata
uudennosten yleistymistä ja vanhojen varianttien väistymistä peräkkäis-
ten sukupolvien ketjussa. Tavallista muutoksissa on, että kärjessä ovat
nuoret puhujat; uudennokset etenevät ja yleistyvät sukupolvi sukupol-
velta. Vastaavasti vanhan kannan variantit säilyvät pisimpään vanhimpien
puhujien puheessa. Kuviossa 2 on kolme nuorta puhujasukupolvea:
1910-20-luvun nuoret, 1940-50-luvun nuoret ja 1970-luvun nuoret.
Samoin siinä on kolme vanhaa puhujasukupolvea: 1970-luvun vanhat,
1990-2000-luvun vanhat ja 2010-20-luvun vanhat. Jos oletus sukupolvit-
taisesta kielenmuutoksesta pitää paikkansa, muutoksen etenemistä voi-
daan seurata kolmen eriaikaisen nuoria edustavan sukupolven perusteel-
la, ja vastaavasti vanhan kannan väistymistä voidaan seurata kolmen van-
hoja puhujia edustavan puhujasukupolven perusteella.
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Kielellistä muutosta on tavallisesti kuvattu S-käyrän muodossa (ks. esim. Ch.-J. Bailey
1973: 77)1. Baileyn mukaan S-käyrä havainnollistaa muutoksen suhteellisen hidasta alku- ja
loppuvaihetta, kun taas väliin jää vaihe, jolloin uudennos yleistyy yhteisössä nopeasti. Baileyn
kuvausta hieman soveltaen voidaan muutoksen kuvauksessa erottaa tavallinen S-käyrä ja
käänteinen S-käyrä:

Jos oletus muutoksen sukupolvimallista (Labovin kolmas vaihtoehto) pitää paikkansa,
kolmen nuoria puhujasukupolvia edustavan aineiston odottaisi asettuvan muutoksen
etenemistä osoittavalle S-käyrälle. Vastaavasti kolmen vanhoja puhujasukupolvia edustavan
aineiston odottaisi sijoittuvan käänteiselle S-käyrälle, josta näkyy vanhan kannan väistyminen.
Helsingin puhekielessä voidaan siis 1970-luvulla kerätyn aineiston valossa seurata uudennosten
yleistymistä kolmen nuoria edustavan puhuja-

1 Ensimmäinen kielentutkija, joka on käyttänyt S-käyrää kielellisten innovaatioiden yleistymisen kuvaamiseen, on
suomalainen germanisti Kaj B. Lindgren (1961: 55-59).
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sukupolven aineiston perusteella 1910-luvulta 1970-luvulle ja vastaavasti
vanhan kannan väistymistä kolmen vanhoja puhujasukupolvia edustavan
aineiston pohjalta 1970-luvulta 2020-luvulle. Edellytyksenä kuitenkin on
se, että yksilöiden kieli on säilynyt suhteellisen muuttumattomana koko
puhujan eliniän.

Näennäisaikamenetelmän avulla on näin mahdollista tavoittaa aika-
jakso, joka kuvaa kielenmuutosta useamman sukupolven ajan. Aina tämä
aikajakso ei kuitenkaan riitä kattamaan koko muutostapahtumaa innovaa-
tiovaiheesta muutoksen päätökseen saakka. Tämä seikka onkin näennäis-
aikamenetelmän suurimpia puutteita (Chambers ja Trudgill 1998: 151). Ajal-
lista kattavuutta voidaan tosin lisätä tekemällä useampia eriaikaisia synk-
ronisia poikkileikkauksia saman puhujayhteisön kielestä. Esimerkiksi Hel-
singin puhekielestä on olemassa myös 1990-luvulla kerätty kolmea suku-
polvea edustava aineisto. Jotkut muutokset voivat olla kuitenkin niin hi-
taita, että niiden seuraamiseksi tarvitaan useita peräkkäisiä trenditutkimuk-
sia(mts. 150).

4. Tutkimuksia näennäisaikaisen ja reaaliaikaisen
muutoksen suhteesta

Variaation ja kielellisen muutoksen keskinäisen suhteen tutkimus ei ole
kuulunut perinteisen dialektologian keskeisiin kohteisiin. Silti murteentut-
kimuksen alalta voidaan esittää parikin klassista esimerkkiä, joissa reaaliai-
kaista muutosta on tutkittu sosiolingvistisistä lähtökohdista käsin.

Varhaisin ja tunnetuin trenditutkimus murteen muuttumisesta käsitte-
lee pienen sveitsiläisen Charmeyn kylän kieltä. Louis Gauchat tutki vuo-
desta 1899 vuoteen 1904 kylän kieltä lähtökohtanaan nuorgrammaatikko-
jen kuva homogeenisesta murteesta. Hänen havaintonsa poikkesivat kui-
tenkin nuorgrammaatikkojen käsityksestä (Gauchat 1905). Oletetun homo-
geenisen murteen sijasta hän huomasi, että murteessa oli variaatiota, joka
hänen mukaansa viittasi siihen, että murre oli muuttumassa. Hänen mu-
kaansa muutos ilmeni viidessä äännepiirteessä. Kolme niistä koski vokaa-
listoa ja kaksi konsonantistoa. Gauchat valaisi havaintojaan runsaalla idio-
lektikohtaisella aineistolla.
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Lähes kolmekymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1929, toinen tut-
kija, Eduard Hermann, palasi samaan kylään selvittääkseen, miten
Gauchat´n havaitsemat muutokset olivat edenneet. Hän haastatteli 40:ää
kyläläistä ja kiinnitti erityisesti huomiota Gauchat´n mainitsemiin piirtei-
siin. Tuloksena oli, että joissakin tapauksissa muutos oli jo johtanut pää-
tökseen, joissakin se oli yhä käynnissä ja yhdessä tapauksessa variaatio
oli samanlaista kuin jo Gauchat´n havaitsema (Hermann 1929). Labovin
mukaan Hermannin tutkimus varmensi sen, että Gauchat oli todella ha-
vainnut ja kuvannut parhaillaan tapahtumassa olevia kielellisiä muutoksia.
Lisäksi Hermannin tapa esittää havaintonsa oli nykyisten sosiolingvistis-
ten periaatteiden mukainen: hän tutki variaatiota ja muutosta ikä- ja suku-
puoliryhmittäin (Labov 1994: 85-86).

Toinen, vähemmän tunnettu laaja murteenseuruututkimus on tehty ja-
panilaisessa Tsuruokan kaupungissa. Tutkimus on toteutettu kolmessa
vaiheessa: vuosina 1950,1971 ja 1991. Tutkimusmenetelmä oli joka kerralla
samanlainen. Kenttätutkijat haastattelivat informantteja samaa lomake-
kyselyä käyttäen, mikä takasi sen, että aineisto oli hyvin vertailukelpoista.
Vuonna 1950 informantteina oli 577 tsuruokalaista, jotka oli poimittu umpi-
mähkäisellä otannalla kaupungin väestörekisteristä. Vuosien 1971 ja 1991
tutkimuksissa osa haastateltavista oli aiemmin haastateltuja ja osa oli uu-
sia niin ikään umpimähkäisellä otannalla poimittuja. Kaikkiaan aineisto oli
poikkeuksellisen laaja. (Yoneda 1993; vrt. myös Chambers 1995:194-198.)

Vielä 1950-luvulla Tsuruoka oli ollut melko syrjäinen kaupunki, jonka
kielessä oli runsaasti paikallisia murrepiirteitä. Seuraavina vuosikymmeni-
nä kaupungin asema oli kuitenkin muuttunut. Teollistuminen, kaupallistu-
minen ja paremmat kulkuyhteydet olivat johtaneet aiemman eristyneisyy-
den sijaan Tsuruokassakin väestön suurempaan maantieteelliseen ja
sosiaaliseen liikkuvuuteen. Tämä on heijastunut myös kieleen. Suuri osa
Tsuruokan alkuperäisistä murrepiirteistä on väistynyt Tokion puhekielen
tieltä. Vuonna 1991 nuoria tsuruokalaisia ei voinut enää erottaa muista
japanilaisista nuorista foneettisten piirteiden perusteella, mutta vanha
murre näkyi vielä prosodisissa piirteissä. Tutkijoiden ennuste kuitenkin
on, että prosodisetkin erot ovat vuonna 2011 vähentyneet ja vuonna
2031 ne ovat kadonneet kokonaan. (Yoneda, mp.; Chambers, mp.)
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Ensimmäiset sosiolingvistiset reaaliaikaiset tutkimukset valmistuivat
1980-luvulla. Niistä kaksi, Henrietta Cedergrenin Panamassa tekemä seu-
ruututkimus ja Peter Trudgillin uusi tutkimus Norwichin puhekielestä,
ovat jo sosiolingvistiikan klassikoita. Näitä tutkimuksia on referoitu laajasti
alan keskeisissä käsikirjoissa (ks. esim. Labov 1994: 94-98; Chambers
1995:200-206).

Cedergren tutki Panama Cityssä puhuttua espanjaa vuosina 1969-71.
Hän tarkasteli kaikkiaan viittä äännepiirrettä, joista yhden, foneemin /t /
synkroninen variaatiokaava viittasi parhaillaan tapahtuvaan muutokseen.
Foneemi esiintyy esimerkiksi sanoissa che ja muchos. Panama Cityn puhe-
kielessä sillä oli kaksi varianttia: yleiskielinen ja ylempien sosiaaliryhmien
suosima [t ] sekä puhekielinen ja alempien sosiaaliryhmien käyttämä [ ].
Puhekielisen variantin osuus oli sitä suurempi, mitä nuoremmista puhujis-
ta oli kyse, paitsi kaikkein nuorimmilla puhujilla sen osuus oli pienempi
kuin toiseksi nuorimmilla puhujilla. (Cedergren 1973.)

Vuonna 1983 Cedergren palasi Panama Cityyn ja tutki uuden, aiempaa
otosta vastaavan informanttijoukon kieltä. Kyseessä oli siis periaatteessa
trenditutkimus, vaikka uuteen otokseen sisältyi myös aiemman tutkimuk-
sen informantteja. Vertailun tulos vastasi pitkälti niitä odotuksia, joihin
aiempi näennäisaikainen tutkimus viittasi. Odotuksenmukaista oli, että [ ]-
variantti oli runsaan kymmenen vuoden kuluessa edelleen yleistynyt
useimmissa ikäryhmissä. Kuitenkin toiseksi nuorimmilla puhujilla sen
käyttö oli säilynyt ennallaan, ja nuorimpien puhujien ryhmässä kehitys oli
kääntynyt ja variantti [t ] oli alkanut yleistyä; sama käännehän oli nähtä-
vissä jo aiemmassa aineistossa. (Cedergren 1987.) Kaikkiaan Cedergrenin
reaaliaikainen tutkimus antaa J. K. Chambersin mukaan "vahvaa tukea
näennäisaikahypoteesille" (1995: 205).

Peter Trudgill keräsi ensimmäisen Norwichin puhekieltä käsittelevän
tutkimusaineistonsa vuonna 1968. Tässä aineistossa selvin parhaillaan
muuttumassa oleva piirre oli foneemin / / ääntämys foneemin /l/ edellä,
esim. sanoissa tell, bell, well ja healthy. Yleiskielinen ääntämys tässä
tapauksessa on / /, mutta Norwichin puhekielessä Trudgill havaitsi selvää
tendenssiä sentraalistuneempaan ääntämykseen, joka ilmeni allofonina [ ]
tai jopa allofonina [ ]. Sentraalistumistendenssi oli sitä selvempi, mitä
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nuoremmista puhujista oli kyse. Ero 1920-luvulla syntyneiden puhujien ja
1940-luvulla syntyneiden puhujien välillä oli hyvin jyrkkä. (Trudgill 1974:
106-107; vrt. myös Chambers 1995: 200-204.)

Trudgill palasi Nowvichiin viisitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1983.
Hän nauhoitti 17:ää puhujaa, jotka olivat 10-25-vuotiaita. Trudgill vertasi
heidän puhettaan aiemman tutkimuksen nuorten aineistoon. Tulos oli yl-
lättävä. Aiemmassa tutkimuksessa hyvin selvä muutos, / /-foneemin sent-
raalistuminen, näytti kokonaan tasaantuneen (Trudgill 1988: 35-36). Trud-
gill itse toteaa, että "tätä sentraalistumisen pysähtymistä ei voinut ennus-
taa vuoden 1968 aineiston perusteella" (1988: 46). Toisaalta hän on löytä-
nyt uudesta aineistostaan viitteitä muista parhaillaan tapahtuvista muu-
toksista, jotka eivät näkyneet vielä 1960-luvun aineistossa. Yksi tällainen
uusi muutos on foneemien / / ja /f/ lankeaminen yhteen /f/-foneemiksi
(mts. 42-43).

William Labovin New Yorkin puhekielen tutkimukseen sisältyy tunnet-
tu tavaratalotesti, jossa hän tutki (r)-variaabelin ääntämystä sananloppui-
sissa ja konsonantinetisissä asemissa (1966: 63-90). Tutkimuksen tuloksia
oli havainto, jonka mukaan r:llinen ääntämys kuului New Yorkin puhekie-
len uusiin, yleistyviin prestiisipiirteisiin (1966: 82). Vuonna 1986 Joy
Fowler uudisti Labovin tavaratalotestin hyvin tarkasti alkuperäisen mukai-
sesti. Uusintatutkimus osoitti, että (r)-variaabelin variaatiokaava oli säily-
nyt New Yorkin puhekielessä hyvin vakaana (Fowler 1986; Labov 1994:
86-94). Itse asiassa muutos on edennyt hitaammin kuin Labov olisi odot-
tanut. Labov selittääkin muutoksen hitautta sillä, että kyse on vasta S-
käyrän alkuvaiheessa olevasta ilmiöstä (1994: 94).

Tähänastisista laajin reaaliaikainen tutkimus on tehty Ruotsissa
Eskilstunan puhekielestä. Bengt Nordberg keräsi sieltä vuonna 1967 laa-
jan sosiolingvistisen aineiston. Tuolloin hän nauhoitti yhteensä 83:a
eskilstunalaista. Vuonna 1996 Nordberg ja Eva Sundgren kokosivat Eskils-
tunasta uuden tutkimusaineiston. Tähän aineistoon kuului 85 informant-
tia, joista 13 oli ollut mukana jo Nordbergin alkuperäisessä aineistossa.
Uusina nauhoitettiin 72:ta informanttia; uusien informanttien valinta teh-
tiin vastaavin kriteerein kuin Nordbergin alkuperäisessä otoksessa. (Nord-
berg 1999: 78.) Kyseessä oli siis yhdistetty trendi- ja paneelitutkimus. Tut-
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kimuksen lähtökohtia ja tavoitteita Nordberg ja Sundgren ovat käsitelleet
yhdessä julkaisemassaan artikkelissa (Nordberg ja Sundgren 1998; vrt.
myös Nordberg 1999).

Tutkimustuloksia sisältyy jo edellä mainittuihin artikkeleihin (Nord-
berg ja Sundgren 1998; Nordberg 1999). Varsinaisesti tutkimuksen anti on
kuitenkin esitetty Eva Sundgrenin laajassa väitöskirjassa, joka ilmestyi
vuonna 2002. Sundgren on tarkastellut kaikkiaan seitsemää morfologista
ja morfofonologista piirrettä. Hänen päähavaintojaan on, että sosiaali- ja
ikäryhmittäiset erot ovat Eskilstunan puhekielessä vähentyneet, kun taas
sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Siltä osin kuin piirrevariaatiossa
on tapahtunut muutoksia, ne ilmenevät sekä sukupolvittain että idiolek-
teittain. Idiolektikohtaiset muutokset ovat olleet suurimpia alle 50-vuotiai-
den kielessä, mutta myös vanhempien kieli on saattanut muuttua. Tutki-
musmenetelmien vertailu osoittaa Sundgrenin mukaan, että trenditutkimus
antaa kattavamman kuvan muutoksesta kuin paneelitutkimus. (Mts. 308-
325.)

Myös Suomessa on koottu ja tutkittu reaaliaikaisia aineistoja sekä
kaupunkipuhekielestä että murteista. Helsingin puhekielen alkuperäinen
tutkimusaineisto, yhteensä 149 nauhoitettua haastattelua, koottiin 1972—
74. Tästä aineistosta 96 haastattelua otettiin varsinaiseen tutkimusaineis-
toon. (Paunonen 1995a [1982]: 26-28.) Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min, vuosina 1991-92, kerättiin suppeampi aineisto, joka käsittää 29:n
aiemman informantin uusintahaastattelun sekä uuden nuoria edustavan
haastateltavajoukon. Tämän aineiston pohjalta olen kirjoittanut kaksi ar-
tikkelia omistusmuotojärjestelmän muutoksista Helsingin puhekielessä
(Paunonen 1995b ja 1996). Vaikka kirjoitusten aihepiiri on sama, jälkimmäi-
sessä artikkelissa on kiinnitetty enemmän huomiota idiolektikohtaisiin
muutoksiin kuin ensimmäisessä. Aineistosta on valmistunut myös intensi-
teettiadverbeja käsittelevä pro gradu -tutkielma (Kurela 1996).

Toinen kaupunkipuhekieltä edustava reaaliaikainen aineisto on koottu
Tampereella. Tampereen puhekielen alkuperäinen tutkimusaineisto kerät-
tiin vuonna 1977. Silloin nauhoitettiin kaikkiaan 72:ta tamperelaista (Jonni-
nen-Niilekselä 1982: 14). Kaksikymmentä vuotta myöhemmin nauhoitettiin
uusi tutkimusaineisto, joka käsittää 29:n aiempaan aineistoon kuuluneen
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informantin uusintahaastattelun (Rautanen 1999: 1). Tutkimusaineistosta
on valmistunut Marianne Rautasen pro gradu -tutkielma (1999). Tästä ai-
neistosta on myös parhaillaan tekeillä väitöskirja. Lisäksi Tampereelta on
1990-luvulla kerätty Kieli ja maailmankuva -hankkeeseen liittyvä nuorten
puhekieltä käsittävä aineisto. Henni-Marja Parikka on pro gradu -tutkiel-
massaan verrannut tätä aineistoa 1970-luvun tamperelaisten nuorten ai-
neistoon (Parikka 1996).

Suomen murteiden muuttumista on käsitelty lukuisissa tutkimuksissa
ja opinnäytetöissä. Varsinaisia reaaliaikaisia tutkimuksia on silti vielä mel-
ko vähän. Hämeen ja Pohjanmaan rajamailla sijaitsevan Virtain murteen
tutkimus on kuulunut tamperelaisten tutkijoiden, muun muassa Kari Nah-
kolan ja Marja Saanilahden, kiinnostuksen kohteisiin. Vuonna 1986 kerät-
tiin Virroilta kaikkiaan 46 informanttia käsittävä tutkimusaineisto. Kymme-
nen vuotta myöhemmin koottiin uusi aineisto, johon kuuluu 24 aiemmas-
sakin tutkimuksessa mukana ollutta informanttia sekä uusi, 10 puhujaa
käsittävä nuorten joukko. (Nahkola ja Saanilahti 2001: 5-7.) Nahkola ja
Saanilahti ovat julkaisseet aineistosta laajan tutkimuksen vuonna 2001.

Käynnissä olevista reaaliaikaisia muutoksia koskevista tutkimushank-
keista mittavin on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa vuonna 1989
aloitettu murteenseuruuprojekti, jossa on tarkoituksena seurata kymme-
nen eri alueita edustavan pitäjänmurteen muuttumista kymmenen vuoden
välein (Yli-Paavola 1994). Tutkimuksesta on valmistumassa ensimmäinen
koosteraportti (Nuolijärvi ja Sorjonen 2005). Hankkeen yhteydessä on tä-
hän mennessä valmistunut kaksi pro gradu -tutkielmaa, joissa kummassa-
kin on vertailtu kahta eriaikaista aineistoa. Liisa Mustanoja on tutkinut
Kauhavan murteen muuttumista (2001) ja Sari Kukkonen Lapinlahden
murteessa tapahtuneita muutoksia (2002). Seuruuhankkeeseen kuuluvan
Alastaron aineistosta on valmistumassa myös väitöskirja. Samaa aihepii-
riä, Alastaron Hanhijoen murteen muuttumista, on Tommi Kurki käsitellyt
myös vuonna 2004 ilmestyneessä artikkelissaan (Kurki 2004).

Reaaliaikaiset tutkimukset eroavat toisistaan monessa suhteessa. Osa
tutkimuksista on luonteeltaan trenditutkimuksia, osa paneelitutkimuksia,
osa näiden kahden lähestymistavan yhdistelmiä. Tulosten kannalta kah-
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den näkökulman yhdistäminen lienee hedelmällisin ratkaisu. Trenditutki-
muksen avulla voidaan seurata muutosten etenemistä koko yhteisön kan-
nalta, kun taas paneelitutkimus tuo siihen lisäksi idiolektikohtaista tietoa.
Pelkkä paneelitutkimus väistämättä rajaisi nuorimmat puhujat otoksesta,
koska he eivät ole voineet kuulua aiempaan tutkimusaineistoon. Pelkkä
trenditutkimus ei taas kerro yksityisten puhujien kielen muuttumisesta tai
säilymisestä.

Reaaliaikaisen tutkimuksen kannalta myös tutkimuskertojen välinen
aika on olennainen seikka. Tähänastisissa reaaliaikaisissa tutkimuksissa
ensimmäisen ja toisen tutkimusvaiheen väliin on jäänyt erimittaisia aikoja.
Suurimmillaan aikahaarukka on japanilaisessa Tsuruokan puhekielen tutki-
muksessa, jossa ensimmäisen otoksen ja kolmannen otoksen välillä on 41
vuotta. Myös Eskilstunan puhekielen tutkimuksessa ajallinen ero on suh-
teellisen suuri, 29 vuotta. Useissa tutkimuksissa ero on kuitenkin vain
kymmenen vuotta (esim. Virtain tutkimuksessa) tai jonkin verran enem-
män, kuten Panama Cityn puhekielen tai Norwichin puhekielen tutkimuk-
sessa (kummassakin noin 15 vuotta).

Toisaalta reaaliaikaisten tutkimusten tulokset osoittavat, että suhteelli-
sen lyhyessäkin ajassa ehtii tapahtua suuria muutoksia, kuten Norwichin
puhekielessä. Vastaavasti voivat puolestaan kaksi kertaa pitempänä aikana
muutokset olla suhteessa vähemmän dramaattisia. Tutkimuskertojen
välistä aikaa ei voikaan suhteuttaa mekaanisesti tuloksiin. Muutosnopeu-
teen voivat vaikuttaa monenlaiset seikat. Voi olla, että muutos on S-käyräl-
lä eri vaiheessa, joko hitaammassa alku- tai päätösvaiheessa tai dramaatti-
semmassa yleistymisvaiheessa. Hyvin suuri vaikutus kielellisiin muutok-
siin on myös puheyhteisössä tapahtuvilla sosiaalisilla muutoksilla, kuten
esimerkiksi Tsuruokan tapauksessa on ollut laita. Aiemman ja myöhemmän
tutkimuskerran välistä aikaa tärkeämpiä seikkoja voivatkin olla puhuja-
yhteisössä tapahtuneet muutokset. Staattisessa yhteisössä saattaa mennä
vuosikymmeniäkin niin, ettei kovinkaan dramaattisia kielellisiä muutoksia
tapahdu, kun taas nopeasti muuttuvassa yhteisössä kielellisetkin muu-
tokset saattavat toteutua kuin nopeutetussa elokuvassa (vrt. Paunonen
2003:235-242; Pirttisaari 2003: 508).
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5.   Yleiskielen hd-yhtymä Helsingin puhekielessä 1970-
luvun ja 1990-luvun aineistossa

5.1. Lähtökohtia

Helsingin puhekielen tutkimus osoitti, että 1970-luvun aineistossa oli
useita kielenpiirteitä, joiden vaihtelukaava viittasi parhaillaan tapahtumas-
sa olevaan muutokseen. Yksi näistä piirteistä oli yleiskielen hd-yhtymän
edustus tietyissä hyvin suurtaajuisissa lekseemeissä. Vanhemmilla puhu-
jilla oli enemmän yleiskielen mukaisia hd-tapauksia (kahdeksan, lähde-
tään), kun taas nuoremmat puhujat suosivat puhekielisiä katomuotoja
(kaheksan, lähetään). Vaikka sosiaaliryhmittäiset ja sukupuolten väliset
erot olivat suuret, merkittävin yksityinen muuttuja oli kielenpuhujien ikä.
(Paunonen 1995a [1982]: 48-49.) Tällä perusteella oli hyvä syy olettaa,
että katomuodot ovat yleistymässä Helsingin puhekielessä (mts. 51).

Tarkastelen seuraavassa sitä, miten kyseinen muutos on kehittynyt
kahdenkymmenen vuoden aikana. Aineistona ovat Helsingin puhekielestä
1970- ja 1990-luvulla tehdyt haastattelunauhoitukset. Sekä yhteisöllisesti
että yksilöllisesti lähtökohdiksi voidaan asettaa kolme vaihtoehtoista hy-
poteesia:

A. Yhteisöllinen näkökulma:
1. Uudemmassa aineistossa katomuodot ovat puhujasukupolvittain

yleisempiä kuin vanhassa aineistossa - muutos on edennyt odo-
tuksenmukaiseen suuntaan.

2. Uudemman ja vanhemman aineiston välillä ei ole puhujasuku-
polvien välisiä eroja - muutos on pysähtynyt 1970-luvun tasolle.

3. Uudemmassa aineistossa katomuodot ovat puhujasukupolvittain
harvinaisempia kuin aiemmassa aineistossa - muutos on kahden
kymmenen vuoden aikana taantunut.

B. Yksilöllinen näkökulma:
1. Samojen yksilöiden puheessa hd- ja katotapausten suhde on sama

kahdessa eriaikaisessa aineistossa - yksilöiden kieli ei ole muuttu-
nut (ja jos yhteisöllinen muutos on nähtävissä, se perustuu suku-
polvien välisiin eroihin).
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2 Samojen yksilöiden puheessa katotapaukset ovat uudessa aineis-
tossa tavallisempia kuin vanhassa - yksilöiden kieli on muuttunut
oletettavan muutoksen suuntaan (ja samalla muutos on todellisuu-
dessa nopeampi kuin aiempi aineisto antaa aiheen olettaa).

3. Samojen yksilöiden puheessa katotapaukset ovat uudessa aineis-
tossa harvinaisempia kuin vanhassa - yksilöiden kieli on muuttu-
nut oletettavan muutoksen vastaisesti (ja samalla muutos on todel-
lisuudessa hitaampi kuin aiempi aineisto antaa aiheen olettaa).

Näennäisaikamenetelmän kannalta ideaalinen vaihtoehto on se, että
sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti ensiksi mainitut vaihtoehdot toteutu-
vat. Se merkitsisi yhteisöllisesti sitä, että muutos on edennyt Helsingin
puhekielessä Labovin sukupolvimallin mukaisesti. Samalla näennäisaika-
menetelmän ennustavuus saisi vahvaa tukea, jota lisäisi vielä se, että yk-
silöiden kieli on säilynyt muuttumatta.

Kaksi muuta yhteisöllistä hypoteesia (muutoksen pysähtyminen tai
muutoksen taantuminen) merkitsisivät puolestaan sitä, että 1970-luvun
variaatiokaavaan perustuva ennuste ei vastaa todellista muutosta. Tässä
tapauksessa näennäisaikainen kuva muutoksesta olisi erilainen kuin kah-
denkymmenen vuoden aikana tapahtunut todellinen kehitys.

5.2. Tutkittava piirre ja tutkimusaineisto

Tutkittava piirre, kadon kanssa vaihteleva hd-yhtymä, tavataan Helsingin
puhekielessä eräissä suurtaajuisissa lekseemeissä, joista tavallisimpia
ovat yksi (esim. yhden, yhdessä), kaksi (esim. kahden, kahdessa), kah-
deksan, yhdeksän, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kahdestaan, läh-
teä (esim. lähdetään), tehdä, nähdä, tahtoa (esim. tahdon, en tahdo),
mahdoton ja mahdottomasti. Vanhimmassa Helsingin puhekielessä hd-
yhtymän vastineena on voinut olla myös hð tai hr (kahdeksan, kahrek-
san jne.). Tästä alkuaan uusmaalais-hämäläisestä murrepiirteestä oli jälkiä
Helsingin puhekielessä vielä 1970-luvulla, mutta kato-ja hd-tapausten rin-
nalla sen osuus oli jo silloin hyvin marginaalinen (Paunonen 1995a [1982]:
46-48). Seuraavissa kuvioissa hð- ja hr-tapaukset on mainittu; niitä tar-
koittavana otsikkona on hr.
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hd: lliset tapaukset (kahdeksan, yhdeksän jne.) ovat periy-
tyneet Helsingin puhekieleen kirjakielispohjaisesta puhekielestä, joka
syntyi Helsingin virkamieskortteleissa 1800-luvun lopulla; katovariantit
(kaheksan, yheksän jne.) ovat puolestaan alkuaan itämurteisuuksia,
joiden osuus Helsingin puhekielessä muuten on vähäinen (Paunonen
1993: 23-24; 1995a [1982]: 52-53). Seuraavassa tarkastelussa nimitän
eilisiä variantteja yleiskielisiksi. Vastaavasti taas katovariantteja nimitän
puhekielisiksi, siitäkin huolimatta, että nimitys sisältää lievän
epäjohdonmukaisuuden, koska kahdeksan, yhdeksän -tyyppiset
yleiskieliset muodotkin ovat helsinkiläistä puhekieltä.

Tutkimus perustuu kahteen jo puheena olleeseen Helsingin puhe-
kielen tutkimuksen aineistoon. Vanhempi aineisto on koottu vuosina
1972-74, jolloin haastateltiin 149:ää syntyperäistä helsinkiläistä. Tästä
joukosta varsinaiseen tutkimusaineistoon valittiin 96 informanttia, jotka
edustavat kahta kaupunginosaa (Töölöä ja Kalliota-Sörnäistä), kolmea
sosiaaliryhmää (ylintä, keskimmäistä ja alinta) sekä kolmea ikäryhmää (yli
65-vuotiaita, 40-45-vuotiaita ja 17-20-vuotiaita). Kaupunginosat ja
sosiaaliryhmät kattoivat vain osittain toisensa. Töölöläiset informantit
kuuluivat ylimpään ja keskimmäiseen sosiaaliryhmään. Kalliolaiset ja sör-
näisläiset haastateltavat edustivat puolestaan keskimmäistä ja alinta
sosiaaliryhmää. (Aineistosta tarkemmin: Paunonen 1995a [1982]: 25-27.)
Uudempi aineisto on nauhoitettu vuosina 1991-92. Haastateltavia oli kaik-
kiaan 45, joista 29 oli mukana jo aiemmassa otoksessa. Uusia informantteja
on 16, jotka edustavat kaikki uutta nuorten puhujien ryhmää. Heistä puo-
let on Töölöstä ja toinen puoli Kalliosta-Sörnäisistä, neljä nuorta miestä
ja naista kummastakin kaupunginosasta.

Kumpaankin aineistoon sisältyvät puhujaryhmät käyvät ilmi taulukosta
2. Uusi aineisto poikkeaa vanhemmasta siinä olennaisessa suhteessa, että
se on huomattavasti suppeampi. Vanhoja ja keski-ikäisiä informantteja on
yhteensä 29. Tämä merkitsee samalla sitä, että uusi aineisto on astetta
vähemmän edustava kuin vanha: sitä ei voi jakaa kaupunginosittain, eikä
se edusta samalla tavoin eri sosiaaliryhmiä kuin vanha aineisto. Toisaalta
uuden aineiston 29 informanttia ovat sosiaaliselta taustaltaan heterogee-



nisiä. Mukana on edustajia kummastakin kaupunginosasta (Töölöstä ja Kalliosta-
Sörnäisistä) sekä kaikista 1970-luvun aineiston sosiaaliryhmistä. Alkuperäisen aineiston
kolmannen eli alimman sosiaaliryhmän kalliolaisista ja sörnäisläisistä nuorista ja keski-
ikäisistä informanteista uusintahaastatteluihin tavoitettiin kuitenkin vain hyvin harvoja
(näiden ryhmien jäsenistä oli huomattava osa kuollut tai asui tuntemattomassa osoitteessa).
Tästä syystä uusi aineisto on sosiaaliselta rakenteeltaan hieman erilainen kuin vanha
aineisto. Siinä korostuu kahden ylemmän sosiaaliryhmän osuus enemmän kuin
vanhemmassa aineistossa.
Uuden ja vanhan aineiston vertailu on mahdollista kuitenkin yhdestä muutoksen kannalta
hyvin olennaisesta näkökulmasta: puhujia voidaan verrata sukupolvittain. Relevantiksi
muuttujaksi jää näin ollen ikä. Vanhemman aineiston 32 keski-ikäisestä informantista on
uudessa aineistossa mukana 15, jotka edustavat 1990-luvun aineistossa vanhoja puhujia.
1970-luvun 32 nuoresta puhujasta on uudessa aineistossa mukana 14, jotka edustavat
uudessa aineistossa keski-ikäisiä puhujia. Lisäksi puhujia voidaan uudessakin aineistossa
verrata sukupuolen perusteella.
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5.3. hd-yhtymän vaihtelu Helsingin puhekielessä 1970- ja 1990-
luvulla

On kiintoisaa lähteä liikkeelle siitä, miten vertailtavana olevien ryhmien
kieli on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut tai säilynyt ennallaan.
Siitä antaa alustavia viitteitä kuvio 4, jossa on verrattu samoja puhujia
ryhminä keskenään. Verrattavina ovat 1970-luvun keski-ikäiset ja 1990-
luvun vanhat puhujat (15 informanttia) sekä 1970-luvun nuoret ja 1990-
luvun keski-ikäiset puhujat (14 informanttia).

Tulos on suorastaan hämmästyttävä. Näyttää siltä, että 1970-luvun
keski-ikäisten kieli ei ole muuttunut juuri lainkaan heidän ikääntyessään:
hd-tapausten osuus on ollut heillä 1970-luvun aineistossa 74 %; 1990-
luvun aineistossa vastaava luku on 73 %. 1970-luvun nuorten kieli on
sentään muuttunut hieman enemmän: heillä hd-tapausten määrä on lisään-
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tynyt kahdessakymmenessä vuodessa 43 prosentista 48 prosenttiin. Kaik-
kiaan muutokset ovat silti varsin vähäisiä. Näyttäisi siis siltä, että hypoteesi,
jonka mukaan yksilön kieli ei hänen elinvaiheissaan muutu, saisi todella
vahvaa tukea. Tämä tukisi myös Labovin esittämää sukupolvittaisen
muutoksen mallia.

Kuvio 4 ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa siitä, mitä helsinkiläisessä
puheyhteisössä on kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut. Sen sel-
vittämiseksi kuviossa 5 on verrattu 1970-luvun aineistoa ja 1990-luvun
aineistoa keskenään. Miehet ja naiset on lisäksi erotettu omiksi ryhmikseen.
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Kuviossa 5 vasemmanpuoleisten pylväsdiagrammien pystyrivi antaa
kuvan hd-yhtymän vaihtelusta 1970-luvun aineistossa. Vanhat puhujat
ovat hyvin yleiskielisiä, ja vanhojen naisten hd-tapausten määrä on peräti
86 %. Vanhat miehet ovat jonkin verran puhekielisempiä. Silti heilläkin hd-
tapaukset ovat selvänä enemmistönä, 66 %. Myös keski-ikäiset puhujat
ovat huomattavan yleiskielisiä. Keski-ikäisten ja vanhojen naisten välillä
ei itse asiassa ole eroa lainkaan; hd-tapausten osuus on myös keski-ikäi-
sillä naisilla 86 %. Miestenkin välillä ero on vain 6 prosenttiyksikköä. Sitä
vastoin nuoret poikkeavat 1970-luvun aineistossa selvästi molemmista
vanhemmista ikäryhmistä. Katotapaukset ovat enemmistönä sekä nuorilla
naisilla että miehillä, mutta varsinkin nuorilla naisilla muutos on johtanut
pitkälle: heillä katotapausten osuus on peräti 70 %.

1970-luvun aineistoon perustuva näennäisaikainen ennuste antaisi ai-
heen odottaa, että 1990-luvun aineistossa vanhat puhujat olisivat varsin
yleiskielisiä, kun taas keski-ikäiset olisivat puolestaan jo huomattavasti
puhekielisempiä. Jos muutos olisi jatkunut samansuuntaisena ja suhteelli-
sen jyrkkänä kuin nuorilla 1970-luvun aineistossa, 1990-luvun nuorten
odottaisi olevan jo lähes pelkästään puhekielisten muotojen kannalla.

1990-luvun vanhat puhujat ovatkin vielä varsin yleiskielisiä. Jos heitä
verrataan 1970-luvun keski-ikäisiin puhujiin, nähdään kuitenkin kiintoisia
muutoksia. Keski-ikäiset naiset kuuluivat 1970-luvulla kaikkein yleiskieli-
simpiin puhujiin (heillä hd-tapausten osuus oli 86 %). 1990-luvun aineis-
tossa vanhat naiset ovat edelleen yleiskielisimpiä puhujia, mutta hd-
tapausten osuus on heillä seitsemän prosenttiyksikköä pienempi, 79 %.
Keski-ikäiset naiset ovat näin ollen kahdenkymmenen vuoden aikana hie-
man puhekielistyneet. Heidän kielensä on samalla muuttunut yhteisöllisen
muutoksen (katotapausten yleistymisen) suuntaan. 1970-luvun keski-ikäi-
set miehet sitä vastoin näyttävät samana aikana hieman yleiskielistyneen:
1970-luvulla heillä hd - tapausten osuus oli 60 %, 1990-luvun vanhoilla mie-
hillä se on 67 %. Kiintoisaa on, että naisten ja miesten puhekielen kehitys
on kulkenut ristiin.

1970-luvun aineistossa nuoret naiset olivat kaikkein puhekielisimpiä;
heillä katotapausten osuus oli 70 %. Tällä perusteella odottaisi, että 1990-
luvun keski-ikäisten aineistossa näkyisi jälkiä 1970-luvun nuorten puhe-
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kielisyydestä. Jos verrataan 1990-luvun vanhoja ja keski-ikäisiä puhujia,
ero sukupolvien välillä onkin huomattavan selvä. Mutta jos verrataan
1990-luvun keski-ikäisten katotapausten määrää 1970-luvun nuorten kato-
tapauksiin, nähdään, että varsinkin nuorten naisten puhekielisyys on an-
tanut sijaa yleiskielistymiselle: keski-ikäisillä naisilla katotapaukset ovat
enää niukkana enemmistönä; niiden osuus on heillä 52 %. Muutos on
todella suuri. Nuorten naisten keski-ikäistyessä heidän kielensä on muut-
tunut selvästi yhteisöllistä muutosta (katotapausten yleistymistä) vas-
taan. Vastaavasti nuoret miehet ovat 1970-luvulla olleet huomattavasti
yleiskielisempiä kuin nuoret naiset. Heillä katotapausten osuus oli "vain"
53 %. 1990-luvun keski-ikäisillä miehillä se on miltei sama: 50 %. Käytän-
nössä nuorten naisten ja nuorten miesten kielessä 1970-luvulla esiintynyt
lähes 20 prosenttiyksikön suuruinen ero on kahdessakymmenessä vuo-
dessa tasoittunut.

1990-luvun nuorten lukemat osoittavat, että muutos on jatkunut sen
suuntaisena kuin 1970-luvun aineiston perusteella saattoi odottaakin.
Sekä nuorten naisten että nuorten miesten puhekielessä katotapaukset
ovat jo lähellä yksinomaistumista. Kiintoisaa on, että nuoret miehet ovat
20 vuodessa saavuttaneet nuorten naisten etumatkan: nuorilla miehillä
katotapausten osuus on 90 %, nuorilla naisilla 87 %. Kaikkiaan muutos on
nuorten kielessä lähestymässä S-käyrän hidasta loppuvaihetta.

Samoja puhujasukupolvia 1970-luvun ja 1990-luvun aineistossa edus-
tavien vaakarivien vertailu havainnollistaa sitä, miten muutos on sukupol-
vittain Helsingin puhekielessä edennyt. 1970-luvun ja 1990-luvun vanho-
jen puhujien välillä ero ei ole kovinkaan suuri. Itse asiassa siitä on merkkejä
vain vanhojen naisten ryhmissä: 1990-luvun vanhat naiset ovat hieman
puhekielisempiä kuin vanhat naiset 1970-luvulla. 1970-luvun ja 1990-luvun
keski-ikäiset puhujat poikkeavat sitä vastoin selvästi toisistaan. Ero on
jälleen selvempi naisten kuin miesten ryhmissä. 1970-luvun aineistossa
hd-tapausten osuus oli keski-ikäisillä naisilla 86 %, 1990-luvun aineistossa
se on laskenut 48 %:iin; erotus on 38 prosenttiyksikköä. Myös nuorten
ryhmissä erot ovat selvät. Katotapaukset ovat 1990-luvun puhujilla sel-
västi yleisempiä kuin 1970-luvun nuorilla. Erityisen suuri muutos on nuor-
ten miesten kohdalla. 1970-luvun aineistossa katotapausten osuus oli
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nuorilla miehillä 53 %; 1990-luvulla vastaava luku on 90 % eli erotus on 37
prosenttiyksikköä.

Myös 1970-luvun ja 1990-luvun kokonaisvariaatiota edustavien
pystyrivien vertailu osoittaa, miten puhujayhteisön kieli on kahdenkym-
menen vuoden aikana muuttunut. 1970-luvulla vanhojen ja keski-ikäisten
puhujien ryhmät olivat lähellä toisiaan, ja molemmat ryhmät olivat huo-
mattavan yleiskielisiä. Sitä vastoin nuoret poikkesivat selvästi näistä kah-
desta muusta ryhmästä. 1990-luvun aineistossa enää vanhat puhujat ovat
selvästi yleiskielisiä. Keski-ikäiset ovat puoliksi yleiskielisten, puoliksi pu-
hekielisten varianttien kannalla, ja nuoret ovat entistä selvemmin puhekie-
lisiä. Odotuksenmukaista olisi ollut, että 1990-luvun aineistossa keski-ikäi-
setkin olisivat olleet puhekielisempiä (tämä koskee erityisesti naisia), mutta
heidän kohdallaan muutos on selvästi taantunut.

Sukupolvittainen vertailu osoittaa, että yleiskielinen puhekieli on Hel-
singissä ainakin hd-tapausten valossa selvästi väistymässä. 1970-luvulla
yleiskielisten puhujien suhteellinen osuus yhteisössä oli suurempi kuin
puhekielisten, olihan yleiskielinen hd ominainen sekä vanhoille että keski-
ikäisille puhujille. 1990-luvulla yleiskieliset puhujat ovat jo selvänä vähem-
mistönä. Kiintoisa kysymys jatkokehityksen kannalta on se, tuleeko muu-
toksen loppuvaihe olemaan S-käyrän mukaisesti hidas vai tempaako käyn-
nissä oleva muutos loppuvaiheessa viimeisetkin hd:llisiä muotoja käyttä-
vät puhujat mukaansa. Silloin muutos olisi nopeampi kuin S-käyrä ennus-
taisi. Tähän kysymykseen ei nykyinen aineisto anna vastausta. Ylimal-
kaan muutosten loppuvaiheisiin ei ole kiinnitetty kovinkaan paljon huo-
miota. Tältäkin osin reaaliaikaisen muutoksen tutkimus kaipaa lisähavain-
toja. (Vrt. kuitenkin Labov 1994: 79-83.)

Kuvio 5 muuttaa osin sitä kuvaa, joka kuvion 4 perusteella hahmottui
idiolektien staattisuudesta. Kuvion 5 perusteella sekä 1970-luvun keski-
ikäisten että nuorten kieli on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut.
Osin muutokset miesten ja naisten kielessä kulkevat ristiin, minkä vuoksi
ne eivät näkyneet kuvion 4 diagrammeissa, joissa miehet ja naiset oli yh-
distetty samaan kuvioon. Näyttää kuitenkin siltä, että yksityisten puhu-
jienkin kielessä on tapahtunut muutoksia. Oletus, jonka mukaan puhujien
kieli säilyisi staattisena koko eliniän, kaipaa tarkempaa selvittämistä.
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5.4. hd-yhtymän vaihtelu samoilla puhujilla 1970-luvulla ja 1990-
luvulla

Labovin kolmas kielenmuutosmalli lähti ajatuksesta, jonka mukaan muutos
tapahtuu sukupolvittain mutta sukupolvien sisällä yksilöiden kieli säilyy
muuttumattomana. Hänen neljänteen malliinsa puolestaan sisältyy oletus,
että niin yhteisön kuin yksityisenkin kielenkäyttäjän kieli muuttuu. Näen-
näisaikahypoteesin kannalta kolmas malli on kestävämpi, koska sen mu-
kaisesti näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta.
Neljäs malli sitä vastoin vähentää näennäisaikaisen muutoskuvauksen en-
nustavuutta, koska yksilöiden kieli saattaa tämän vaihtoehdon mukaan
muuttua arvaamattomasti.

Näitä kahta muutosmallia on mahdollista testata Helsingin puhekielen
hd-aineiston avulla. Kuvion 4 perusteella voitiin olettaa, että kahteen ker-
taan haastateltujen helsinkiläisten kieli on kahdenkymmenen vuoden aika-
na pysynyt yllättävänkin stabiilina. Kuvio 5 puolestaan hämmensi kuvion
4 ideaalia tulosta.

Kuviossa 6 on esitetty hd-tapausten osuudet samoilla 1970-luvun ai-
neiston keski-ikäisillä ja 1990-luvun aineiston vanhoilla puhujilla.
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1970-luvun keski-ikäiset naiset kuuluivat kaikkein yleiskielisimpiin pu-
hujiin. Kuviossa 6 neljän keski-ikäisen naisen hd-tapausten osuus on
1970-luvulla ollut täydet sata prosenttia, ja neljällä muullakin niiden osuus
on ollut hyvin suuri (vähimmillään 75 % puhujalla 70-TIN2c)  2. Kuvio 5
osoitti, että 1970-luvun keski-ikäisten naispuhujien hd-tapausten osuus
oli kahdessakymmenessä vuodessa hieman vähentynyt (pudotusta oli 86
prosentista 79 prosenttiin). Kuviosta 6 nähdään, että yhtä puhujaa lu-
kuun ottamatta kaikkien keski-ikäisten naisten hd-tapausten määrä on las-
kenut 1970-luvun jälkeen muutaman prosenttiyksikön. Useimmilla on kyse
todellakin vain muutaman prosenttiyksikön suuruisesta laskusta, mutta
kiintoisaa on se, ettei 1990-luvun aineistossa ole ainoatakaan vanhaa
naispuhujaa, jolla hd-tapausten osuus olisi täydet 100 %. Suurin idiolekti-
kohtainen pudotus näkyy informantin 70-TIIN2d kielessä: 1970-luvulla
hd-tapausten osuus oli hänellä 83 %, 1990-luvulla vain 55 %.

Miesten osalta kuvio 6 näyttää toisenlaiselta. Kuvion 5 mukaan keski-
ikäiset miehet ovat vanhetessaan keskimääräisesti hieman yleiskielisty-
neet. 1970-luvulla hd-tapausten osuus oli heidän puheessaan 60 %, 1990-
luvulla 67 %. Kuvio 6 osoittaa kuitenkin, että yleiskielistyminen on koske-
nut vain osaa 1970-luvun keski-ikäisistä miehistä. Osa on päin vastoin sel-
västi puhekielistynyt. Muutokset kumpaankin suuntaan ovat lisäksi huo-
mattavan suuria. Kaksi 1970-luvulla vain yleiskielisiä variantteja käyttä-
nyttä puhujaa (70-SIIM2b ja 70-TIM2a) on puhekielistynyt, kun taas yksi
1970-luvulla suhteellisen puhekielinen informantti (70-TIIM2b) on koko-
naan siirtynyt yleiskielisten varianttien kannalle. 1970-luvun keski-ikäisten
miesten osalta kuva muutoksesta on kaikkiaan huomattavasti kirjavampi
kuin samanikäisten naisten. Kokonaisuudessaan miesten ryhmän sisällä
tapahtuneet muutokset kuitenkin pitkälti kumoavat toisensa, ja keskimää-
räinen puhujaryhmäkohtainen kuva näyttää todellista staattisemmalta. 3

2 Puhujista käytetyissä signumeissa 70 viittaa nauhoitusvuosikymmeneen, T ja S kau-
punginosiin (Töölö, Kallio-Sörnäinen), roomalaiset numerot 1, II ja III sosiaali-
ryhmiin, M ja N sukupuoleen, numerot 1 , 2 ja 3 ikäryhmiin ja viimeinen kir-
jain on puhujan tunnus nelijäsenisessä puhujaryhmässä. (Ks. tarkemmin Paunonen
1995a [1982]:  28.)
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1970-luvun nuorten idiolekteissa tapahtuneet muutokset käyvät puolestaan
ilmi kuviosta 7.

Kuvion 5 perusteella näytti siltä, että 1970-luvun nuoret naiset ovat
keski-ikäistyessään selvästi yleiskielistyneet: 1970-luvun aineistossa heil-
lä hd-tapausten osuus oli vain 30 %, 1990-luvun keski-ikäisillä naisilla
vastaava luku oli 48 %. Kuvion 7 perusteella yhtä puhujaa lukuunottamatta
kaikki muut nuoret naiset ovatkin ikääntyessään yleiskielistyneet. Parilla
puhujalla (70-TIN3b ja 70-SIIIN3b) muutos on huomattavan suuri, yli 30-
40 prosenttiyksikköä, mutta muilla se ei ole ollut yhtä tuntuva. Olen-
naista on kuitenkin ryhmän sisäinen yhtenäisyys muutoksessa; ainoana
poikkeuksena on puhuja 70-SIIIN3d, jonka puheesta yleiskieliset hd-
tapaukset ovat tyystin väistyneet. On mahdollista, että hänen kielellisestä
henkilöhistoriastaan löytyy seikkoja, jotka selittävät hänen poikkeavan
käytöksensä, mutta en tässä yhteydessä syvenny niihin tarkemmin. On
myös kiintoisaa huomata, että nuorten naisten kielessä tapahtunut muu-
tos puhekielisestä yleiskieliseen suuntaan on täysin päinvastainen kuin

3 Kuvioiden 4, 5, 6 ja 7 diagrammit on kaikki laskettu absoluuttisista luvuista. Ku-
vioissa 4 ja 5 lähtökohtina ovat puhujaryhmäkohtaiset absoluuttiset luvut, kuviois-
sa 6 ja 7 diagrammit perustuvat idiolektikohtaisiin esiintymiin. Kuvioissa 6 ja 7
yksilökohtaiset luvut korostuvat enemmän; kuvioissa 4 ja 5 yksilölliset erot eivät
pääse samalla  la illa  vaikuttamaan  ryhmän  kokonaisarvoihin.
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se tendenssi, joka oli nähtävissä keski-ikäisten naisten kielessä heidän
vanhetessaan: hehän olivat puolestaan hieman puhekielistyneet.

Nuorten miesten kieli heidän keski-ikääntyessään oli kuvion 5 perus-
teella muuttunut vähemmän. 1970-luvun nuorilla miehillä hd-tapausten
osuus oli 45 %; 1990-luvun keski-ikäisillä miehillä se oli 49 %. Kuvio 7
osoittaakin sen, että monella puhujalla muutokset ovat olleet suhteellisen
vähäisiä, vain muutaman prosenttiyksikön suuruisia. Ainoastaan kahden
puhujan kieli näyttää merkittävästi muuttuneen, ja kummallakin on virta
vienyt katomuotojen suuntaan (puhujat 70-SIIM3b ja 70-TIIM3d). Varsin-
kin informantti 70-SIIM3b on ollut 1970-luvulla huomattavan yleiskielinen;
hd-tapausten osuus on ollut hänellä peräti 84 %. 1990-luvun aineistossa
hän on oman ryhmänsä puhekielisimpiä haastateltavia. Muutos on ollut
todella suuri; erotus on 61 prosenttiyksikköä. Kaikkiaan sekä 1970-luvun
keski-ikäisten miesten että 1970-luvun nuorten miesten ryhmissä kieli on
saattanut muuttua niin yleiskielisemmäksi kuin puhekielisemmäksikin. Sa-
manlaista ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä muutoksen suunnassa kuin mo-
lemmissa naisten ryhmissä ei miesten ryhmissä ole.

Idiolektikohtainen tarkastelu osoittaa, että ajatus yksilön kielen elin-
ikäisestä staattisuudesta on ainakin Helsingin puhekielen aineiston valos-
sa liian idealistinen. Yksittäisen puhujan kieli saattaa muuttua suurestikin
eri elämänvaiheissa. Muutos ei edes koske vain nuoria puhujia, vaan
myös keski-ikäisten kieli saattaa muuttua heidän vanhetessaan. Osin muu-
tokset näyttävät olevan ryhmäsidonnaisia. Yleiskieliset keski-ikäiset nai-
set ovat vanhetessaan hieman puhekielistyneet, hyvin puhekieliset nuo-
ret naiset ovat keski-ikäistyessään jonkin verran yleiskielistyneet. Osin
muutokset voivat mennä ristiin, kuten molemmissa miesten ryhmissä.

Näennäisaikainen menetelmä ei lingvistisenä analyysimenetelmänä oli-
si 1970-luvun aineiston perusteella voinut ennustaa, että keski-ikäiset nai-
set puhekielistyisivät tai että nuoret naiset yleiskielistyisivät. Toisaalta on
hyvin ymmärrettävää että ikääntyessään ja työelämään siirtyessään nuo-
ret naiset alkavat suosia standardivariantteja aiempaa enemmän. Tosin se-
littämättä jää, miksi vanhemmat naiset vanhetessaan puolestaan vapautu-
vat kielellisesti (vrt. kuitenkin Eckert 1998: 164-165). Vielä huonommin olisi
näennäisaikamenetelmän perusteella voinut ennustaa miesten kielessä ta-
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pahtuneita muutoksia. Meniväthän ne sitä paitsi kummankin ikäryhmän
sisällä ristiin. Jäljelle jääkin kysymys siitä, kelpaako Labovin sukupolvi-
malli selittämään ja kuvaamaan kieliyhteisössä tapahtuvia muutoksia.

5.5. hd-yhtymän variaatio dynaamisena prosessina

Aiemmin oli puhetta siitä, että näennäisaikainen sukupolvittainen kuvaus
voisi parhaimmillaan antaa S-käyrän muotoisen kuvan siitä, miten uuden-
nokset yleistyvät sukupolvi sukupolvelta nuorten kielessä, ja vastaavasti
käänteinen S-käyrä voisi osoittaa, miten vanhat variantit sukupolvittain
väistyvät vanhojen puheesta. Tämän kuvaustavan edellytyksenä oli se,
että muutokset etenevät sukupolvi sukupolvelta ja että sukupolvittaiset
erot ovat niin selvät, että muutoksen kehitystä voidaan niiden valossa
seurata.
Kuviossa 8 on seurattu katotapausten yleistymistä kaikkiaan neljän
nuoria puhujia edustavan sukupolven kielessä. Vanhin, 1920-luvun kanta
perustuu 1970-luvun vanhoilta puhujilta saatuun aineistoon. Oletuksena
on, että se suhteellisen pitkälti edustaa sitä kieltä, mitä he ovat nuorena
puhuneet. 1940-50-luvun edustus on puolestaan peräisin 1970-luvun kes-
ki-ikäisiltä informanteilta, jotka ovat sotien jälkeen olleet nuoria. Kaksi
muuta aikatasoa, 1970-luvun ja 1990-luvun aikapisteet, perustuvat puoles-

taan todelliseen tietoon, ja ne
ovat peräisin 1970-luvun ja 1990-
luvun nuorilta puhujilta.

Kuvio 8 on hyvin selvä ja
antaa uskottavan kuvan katota-
pausten yleistymisestä Helsingin
puhekielessä. Alkuvaiheessa,
1920-50-luvulla kehitys on ollut
suhteellisen hidasta, mutta sitten

katotendenssi on vallannut alaa ja
muutos jyrkkenee S-käyrän
mukaisesti. 1990-luvulla on
saavutettu     tähänastinen

192S 1990         1370 1990

Kuvio 8. Katotapausten yleisty-
minen nuorten puhujien kielessä
neljän sukupolven  valossa.
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huippu, ja ennustettavissa on, että muutos loppuvaiheessaan hidastuu.
On silti vaikea ennustaa, tulevatko hd:lliset tapaukset esimerkiksi nume-
raaleissa aikanaan täysin katoamaan helsinkiläisten puhekielestä. Rinnalla
on helsinkiläisyhteisössä edelleen vaikuttamassa yleiskielinen malli, jonka
mukaisia variantteja ainakin vielä esimerkiksi joukkoviestimissä jossain
määrin käytetään. Tosin jo nyt saattaa kuulla jopa televisiouutisten lukijan
käyttävän hd-numeraaleista katomuotojakin. Tavallisissa keskusteluohjel-
missa ja haastatteluissa kaheksan, yheksän -tyyppiset katomuodot liene-
vät radiossa ja televisiossa nykyisin jo selvästi tavallisempia kuin yleis-
kieliset variantit.

Kuvioon 8 on kuitenkin liitettävä muuan varaus: se antaa näin esitet-
tynä todellisuuteen verraten kovin yksioikoisen kuvan hd-yhtymän vari-
aatiosta Helsingin puhekielessä. Varsinkin 1900-luvun alkupuolella sekä
sosiaaliryhmittäiset että sukupuolten väliset erot ovat olleet huomattavan
suuret (Paunonen 1995a [1982]: 48-49). Toisaalta muutosta havainnollista-
vaan kaaviokuvaan ei voi sisällyttää kaikkea variaatiota. Sukupolvittainen
muutosmalli antaa aikaan suhteutetun yhteenvedon siitä muutoksesta,
joka yhteisössä on tapahtumassa. Muutoksen yksityiskohdat selviävät
perusteellisemmassa variaationkuvauksessa.

Vastaavanlainen sukupolvittainen kaaviokuva voidaan piirtää
myös hd-tapausten vähittäisestä
väistymisestä vanhojen puhujien
kielestä. Kuviossa 9 1970-luvun ja
1990-luvun vanhoja edustavat
aikapisteet perustuvat 1970- ja
1990-lukujen todelliseen aineistoon.
Vuoden 2015 luvut ovat peräisin
1990-luvun keski-ikäisiltä puhujilta,
jotka silloin edustavat vanhoja pu-
hujia. Ja vuoden 2040 vanhoja
kuviossa 9 edustavat  1990-luvun
nuoret

Kuvio 9.. hd-tapausten väistyminen  vanhojen   puhujien

kielessä neljän sukupolven valossa.
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Kuviosta 9 näkyy hd-tapausten hidas taantuminen vielä 1970-90-Iuku-
jen vanhojen puhujien kielessä. 1990-luvulta lähtien yleiskielisten muoto-
jen väistyminen kuitenkin lisääntyy jyrkästi ja jatkuu yhtä jyrkkänä aina
2040-luvulle asti. Jos muutos noudattaa loppuvaiheissaankin käänteistä
S-käyrää, muutoksen vauhti loppua kohden hidastuu, ja hd:llisiä muotoja
saattaa esiintyä vanhimpien puheessa vielä 2040-50-luvullakin.

Pari kysymystä jää kuitenkin odottamaan vastausta. On mahdollista,
ettei hd-tapausten väistyminen todellisuudessa tapahdu niin jyrkästi kuin
kuvion 9 diagrammit osoittavat. Olivathan 1970-luvun nuoret puhujatkin
keski-ikäistyessään jossain määrin yleiskielistyneet. Jos näin tapahtuu tu-
levaisuudessakin, hd-tapausten väistyminen on hieman hitaampaa kuin
näennäisaikainen kuva ennustaisi. Toisaalta on kuitenkin mahdollista, että
muutos tempaa loppuvaiheissaan konservatiivisemmatkin puhujat mu-
kaansa. Yksilöiden puhe voi muuttua varsinkin muutoksen viime vaiheis-
sa muutoksen suuntaan. Silloin muutoksen loppuvaihe on nopeampi ja
dramaattisempi kuin näennäisaikaisessa ennusteessa.

En tässä kirjoituksessa puutu tarkemmin hd-yhtymän leksikaalisluon-
teiseen vaihteluun ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. 1970-luvun aineis-
tossa vanhoilla ja keski-ikäisillä puhujilla hd:llisten ja katomuotojen
osuus oli suurin piirtein yhtä suuri niin numeraaleissa kuin muissakin
vaihtelunalaisissa tapauksissa. Nuorilla sitä vastoin oli nähtävissä selvä
ero numeraalien ja ja muiden vaihtelunalaisten tapausten välillä. Joissakin
nuorten ryhmissä katomuodot olivat numeraaleissa lähes yksinomaisia.
(Paunonen 1995a [1982]: 50-51.) Ennustinkin samassa yhteydessä, että
ennen pitkää lukusanat tulevat Helsingin puhekielessä vakiintumaan
d:ttömään asuun. 1990-luvun aineiston valossa näin ei ole vielä käynyt,
vaan nuortenkin informanttien joukossa on useita, joilla esiintyy vielä
numeraaleista kato-muotojen rinnalla hd:lllisiä muotoja. Pikemminkin
1990-luvun nuorten aineisto viittaa siihen, että ero numeraalien ja muiden
vaihtelunalaisten tapausten välillä on kaventunut. Katomuotojen osuus
1990-luvun nuorten aineistossa on numeraaleissa 90 % ja muissa
vaihtelunalaisissa tapauksissa 88 %.
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6. Päätelmiä

Asetin aluksi kysymyksen siitä, miten hyvin näennäisaikainen kuva muu-
toksesta heijastaa todellista muutosta. Tulos riippuu pitkälti siitä, miten
muuttumattomana yksilöiden kieli eri elinvaiheissa säilyy. Yksilöiden kieli
voi säilyä muuttumattomana, mutta se voi myös muuttua joko muutoksen
suuntaan tai sen vastaisesti. Helsingin puhekielen hd-tapausten tarkaste-
lu osoitti, että kaikki vaihtoehdot ovat todellisuudessa mahdollisia. Keski-
ikäisten naisten kieli on kahdessakymmenessä vuodessa hienokseltaan
puhekielistynyt, ja nuorten naisten kieli on samana aikana puolestaan
yleiskielistynyt. Miesten puhekieli on kummassakin tutkitussa ryhmässä
muuttunut sekä yleiskielisemmäksi että puhekielisemmäksi. Näiden muu-
tosten ennustaminen 1970-luvun näennäisaineiston perusteella ei olisi ol-
lut mahdollista.

Nämä havainnot näyttäisivät viittaavan siihen, että kielen muutos ta-
pahtuu samaan aikaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tällöin Labovin
esittämistä muutosmalleista kyseeseen tulisi neljäs vaihtoehto.

Toisaalta tarkastelu osoittaa, että 1970-luvun aineiston sukupolvittai-
set erot ovat kaikesta huolimatta säilyneet 1990-luvun aineistossakin sel-
vinä. Tietyn puhujaryhmän sisäiset yksilökohtaiset muutokset ovat osin
kumonneet toisensa, tai muutokset yksilöiden kielessä ovat sittenkin ol-
leet kokonaisuuden kannalta niin pieniä, ettei niillä ole ollut ratkaisevaa
vaikutusta sukupolvittaisen vertailun kannalta. Myös uusi, 1990-luvun
nuoria edustava ryhmä asettuu odotuksenmukaisesti muutosta kuvaaval-
le S-käyrälle.

Vaikka yksilöiden kielessä on saattanut tapahtua suuriakin muutoksia,
Labovin kolmas kielellistä muutosta kuvaava sukupolvittaisen muutoksen
malli kuvaa sittenkin kokonaisuudessaan hyvin Helsingin puhekielessä
hd-tapausten valossa tapahtuneita muutoksia. Näiden havaintojen perus-
teella ei ole mitään syytä luopua käyttämästä näennäisaikaista muutos-
kuvausta sosiolingvistisenä menetelmänä.

Käytettäessä näennäisaikaista kuvausta tulevia muutoksia koskevien
ennusteiden pohjana kannattaa kuitenkin muistaa myös menetelmän rajat.
Näennäisaikainen muutoksen kuvaus ei kerro odotuksenvastaisista kään-
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teistä muutoksissa. Esimerkiksi Trudgillin 1960-luvulla Norwichin puhekie-
lestä keräämä aineisto ei antanut viitteitä siitä, että silloin vielä nuorimmilla
puhujilla selvästi vahvistumassa ollut / /-foneemin sentraalistumis-
tendenssi tulisi seuraavien viidentoista vuoden aikana täysin tasaantu-
maan. Näennäisaikamenetelmään perustuva kuvaus on kartta parhaillaan
tapahtuviin diakronisiin prosesseihin, mutta se on myös sidoksissa siihen
synkroniseen hetkeen, jolloin kielellinen poikkileikkaus on tehty. Enempää
tietoa siihen ei sisälly.

Helsingin puhekielen tutkimusaineisto tuo lisävaloa myös paneelitut-
kimuksen ja trenditutkimuksen suhteeseen. 1970-luvun aineistossa nuoret
naiset olivat muutoksen kärjessä, sillä he olivat kaikkein puhekielisimpiä.
Keski-ikääntyessään he olivat kuitenkin huomattavasti yleiskielistyneet
(ero 1970-luvun nuorten naisten ja 1990-luvun keski-ikäisten naisten välil-
lä oli yllättävän suuri). Pelkästään paneelitutkimuksen perusteella olisi
voinut suorastaan päätellä, että 1970-luvulla käynnissä ollut muutos olisi
kahdessakymmenessä vuodessa tasaantunut tai jopa taantunut. Rinnalla
ollut 1990-luvun nuorten tutkimusaineisto osoitti kuitenkin selvästi, että
muutos on Helsingin puhekielessä yhä voimissaan. Thelanderin ja
Labovin näkemys, jonka mukaan paneelitutkimus tarvitsee rinnalleen tren-
ditutkimusaineistoa, vaikuttaa hyvin perustellulta.
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