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Lasse Hämäläinen (Tampereen yliopisto) 

Neljännesvuosisata tutkimuksia verkon käyttäjänimistä – mitä olemme saaneet selville? 

Useissa verkkopalveluissa voimme rekisteröidä itsellemme käyttäjänimen, jonka avulla muut käyttäjät 

tunnistavat meidät kyseisellä sivustolla. Käyttäjänimiä on tutkittu varsin runsaasti. Ensimmäinen 

tutkimus (Bechar-Israeli 1995) julkaistiin jo neljännesvuosisata sitten, ja nykyisin vertaisarvioituja 

tutkimusartikkeleita on yli sata. Näiden tutkimusten perusteella on kuitenkin haastavaa ja työlästä 

muodostaa yleiskuva käyttäjänimistä, sillä tutkimukset eroavat toisistaan monin eri tavoin. 

Tässä esitelmässä tarkastelen, millaisia tutkimuksia käyttäjänimistä on tähän mennessä tehty, ja 

millaisia päätelmiä nimikategoriasta näiden tutkimusten perusteella voidaan tehdä. Aineistonani 

toimii 75 englanninkielistä vertaisarvioitua artikkelia, joissa käyttäjänimet ovat pääasiallinen 

tutkimuskohde. Käyn läpi vuorollaan tutkimusten tavoitteita, terminologiaa, aineistolähteitä, 

aineistonkeruumenetelmiä sekä tuloksia. Näiden havaintojen pohjalta jaan tutkimukset kolmeen 

pääryhmään: kielitieteellisiin, käyttäytymistieteellisiin ja datatieteellisiin tutkimuksiin. Lopuksi pohdin 

tutkimusten puutteita sekä mahdollisia suuntia tuleville tutkimuksille. 

Lähteet 

Bechar-Israeli, Haya 1995: From <Bonehead> to <cLoNehEad>: Nicknames, play and identity on 

Internet relay chat. Journal of Computer-Mediated Communication 1(2). 

 

Maritta Kela (Tampereen yliopisto) 

söpö sopii, KuKKA & CAFÉ TERVE!: Japanilaisyritysten osin tai kokonaan suomenkieliset nimet 

Tutkin pro gradu -tutkimuksessani japanilaisyritysten osin tai kokonaan suomenkielisiä nimiä. 
Tutkimuksen keskeinen viitekehys on nimistöntutkimuksen osalta yritysnimien tutkimus, ja täydensin 
sitä multimodaalisuuden ja kielimaiseman näkökulmilla.   

Tutkimuksessa oli kaksi aineistoa, jotka olivat 280 yritysnimeä sisältävä nimiaineisto ja yritysten 
edustajille suunnatun kyselytutkimuksen 45 vastauksesta koostuva kyselytutkimusvastausaineisto. 
Keräsin nimiaineiston sähköisessä muodossa. Nimiaineistoa kerätessäni pyysin yritysten edustajia 
osallistumaan kyselytutkimukseen, ja kokosin myös tietoa yrityksen liiketoiminnasta ja toimialasta. 

Tutkimuksen avulla oli mahdollista luoda varsin kattava kuvaus tutkimuksen aiheesta ja sain vastauksia 
asettamiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen perusteella yritykset jakautuivat monille toimialoille, 
mikä kertoo siitä, että Japanissa eri toimialoilla ja useilla elämänalueilla on kiinnostusta Suomea 
kohtaan. Kielelliseltä alkuperältään yritysnimet jakautuivat yksikielisesti suomenkielisiin ja 
monikielisiin nimiin. Yritysnimissä esiintyi runsaasti etenkin yksilöiviä nimenosia. Liikeideaa 
ilmaiseviakin oli yli puolessa nimistä, mutta yritysmuotoa ilmaisevia sekä selventäviä tai täydentäviä 
huomattavasti vähemmän. Yritysnimien kielellisessä alkuperässä ja nimenosien ainesten 
kielivalinnassa oli toimialakohtaisia eroja: suomenkielisiä nimenaineksia käytettiin etenkin yrityksiä ja 
niiden nimiä yksilöivinä nimenosina, kun taas muilla kielillä välitettiin tietoa yrityksestä.   

Yritysnimissä oli erilaisia merkityssuhteita: liikeideaa ilmaisevat sekä täydentävät tai selventävät 
nimenosat olivat suorassa merkityssuhteessa yrityksen liikeideaan, mutta etenkin suomenkielisissä 
yksilöivissä nimenosissa epäsuorien merkityssuhteiden ymmärtäminen voi olla japanilaiselle 



kielenkäyttäjälle vaativaa. Nimien suomenkielisyyttä onkin itsessään mahdollista pitää symbolisena 
viittaussuhteena. Pakatut ja katkaistut merkityssuhteet olivat yksittäistapauksia.   

Yritysnimien funktiot olivat moninaisia, ja nimi toimii usein eri tehtävissä yhtäaikaisesti. Yritysnimien 
suomenkielisissä nimenaineksissa japanin kielelle lähtökohtaisesti vieraiden grafeemien ja foneemien 
käyttö oli runsasta. Yritysnimissä esiintyi myös erikoismerkkejä ja symboleita, ja tyypillisimmillään nimi 
oli kirjoitettu kokonaisuudessaan gemenalla tai aakkoslajeja epäsäännöllisesti vaihdellen. Yritysnimien 
ortografisilla ja fonologisilla erityispiirteillä voidaan herättää huomiota ja luoda mielikuvia esimerkiksi 
söpöydestä ja tyylikkyydestä.   

Yritysten nimeämisprosessi näyttäytyi tutkimuksen perusteella johdonmukaisena ja 
suunnitelmallisena: osin tai kokonaan suomenkielinen nimi oli yrityksen käyttönimenä ensisijainen ja 
valittu usein harkitusti. Valintaperusteiksi ilmeni useita taustatekijöitä. Niitä olivat henkilökohtainen 
suhde Suomeen, suomen kielen erityispiirteet, suomen ja japanin kielen yhtäläisyydet, 
suomenkielisen nimenaineksen merkitys sekä erottautuminen ja yhteenkuuluvuuden ilmaiseminen. 
 

Klaudia Kiviranta (Helsingfors universitet) 

Gårdsnamn på Äpplö 

Undersökningen behandlar gårdsnamn på Äpplö, en ö och by som ligger i nordvästra Houtskär i 

Åbolands skärgård. Målet med arbetet är att utreda vilka slags namnleder som ingår i gårdsnamnen 

på Äpplö och vilka sakliga grunder som finns bakom namngivningen ur namngivarnas synvinkel. 

Undersökningsmaterialet är ett urval ur namnsamlingen SLS 2359 Ortnamn på Äpplö (2020). 

Materialet avser namnen på de tre gamla gårdarna på ön, sammanlagt nio namn. Namnen analyseras 

med hjälp av en syntaktisk-semantisk analysmodell. Gårdsnamnen indelas i syntaktiska element, dvs. 

namnleder, som enligt deras funktion blir kategoriserade till artangivande namnleder, benämnande 

namnleder och namnleder som anger en speciell omständighet. Namnleder angivande speciell 

omständighet kategoriseras vidare enligt namngivningsgrund. De blir också föremål för en 

ordsemantisk analys som anger lexikal kategori av det uttryck som anger namngivningsgrund. 

Resultatet av den syntaktisk-semantiska analysen anges med hjälp av bokstavs- och nummerkoder 

(t.ex. 1 C 41 NP). Analysmodellen i dess nuvarande form presenteras i studien för första gången på 

svenska. 

Undersökningen visar att gårdsnamnen på Äpplö indelas i tre tydligt skilda grupper enligt deras 

syntaktisk-semantiska egenskaper. Den största gruppen utgörs av enledade namn som baserar sig på 

bibliska personnamn eller andra personbeteckningar i genitiv (Simons, Voffols, Blasius och Staffas). 

För det andra kan man urskilja en grupp eller snarare ett namnpar av tvåledade lägesangivande 

gårdsnamn som står i inbördes relation till varandra (Västerstu och Österstu). Den tredje gruppen 

omfattar för sin del tre namn som är sekundära bildningar till ett av de tidigare namnen (Västerstu, 

Gamla Västerstu och Västerstu gammelstugan).  

Undersökningens största förtjänst torde vara en grundlig och uppdaterad redogörelse för den 

syntaktisk-semantiska analysmodellen som introducerades på 1960-talet men som knappt använts 

inom den svenskspråkiga namnforskningen under de senaste decennierna. Studien väcker många 

följdfrågor kring namnskicket och namnbruket på skärgårdsorter som gått igenom enorma kulturella 

förändringar sedan 1900-talet. 

 

Sofia Kotilainen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto) - Kutsupuhuja 



Nimilukutaito henkilönnimien tutkimuksessa 

Esitelmä tarkastelee nimilukutaidon käsitettä, sen määrittelyä sekä hyödyntämistä henkilönnimistön 

tutkimuksessa. Nimilukutaito muodostuu sellaisesta tiedosta ja ymmärryksestä, jota yksilö tarvitsee 

tulkitakseen nimenantoon liittyviä kulttuurisia ja yhteisöllisiä merkityksiä ja ilmiöitä. Nimilukutaito 

muodostaa siten eräänlaista aineetonta pääomaa. Olen hyödyntänyt tätä kehittämääni käsitettä 

nimenannon ja nimien käytön tutkimiseen erityisesti perheverkostoissa. Nimilukutaidon käsite auttaa 

kontekstualisoimaan tutkittavien henkilöiden elämää ja tarkastelemaan nimeämisen motiiveja 

suhteessa heidän aikansa kulttuurisiin ilmiöihin sekä siihen paikallisyhteisöön, jossa he elävät. 

Nimilukutaidon tarkempi analyysi paljastaa nimivalintojen taustalla vaikuttavia pitkän aikavälin 

tekijöitä ja osoittaa nimeämiseen liittyvien mentaliteettien hitaan muutoksen useiden sukupolvien 

aikana. 

 

Fred Puss (Tarton yliopisto) 

Analysing the database of surname Estonianization, parallels to surname Finnicization 

Surname changes have taken place throughout their existence, but not so often as a result of a 

nationwide campaign. In Estonia the campaign of Estonianizing foreign (mostly German) sounding 

names took place in 1920–1944, with 99% of the name changes taking place in 1935–1940. The 

campaign stands out for its intenseness, resulting in a surname change for every sixth person. Also, 

public access to the complete database of name changes already since the 1990s 

(www.ra.ee/apps/onomastika/) is unique when compared to other countries.  

Surname Estonianization was greatly inspired by the surname Finnicization in 1906 and its peak 

coincided with the second wave of Finnicization in 1935. I will discuss how the Finnicization influenced 

Estonianization and what was taken as an example from the process in Finland. 

Also, I have analyzed the database of surname Estonianization with new data analysis methods. This 

enabled to correct the total number of surname changers during the campaign. The resulting number 

of approximately 195,000 is slightly smaller than has been estimated so far (210,000).  

New names were often taken from a 1935 book of suggested surnames titled Eesti nimi (An Estonian 

name). 30% of all taken names (37% when counting all occurrences of name changes) come from the 

book. The use of the book slightly increased year by year. The average length of all taken names was 

seven letters (69% took a name with 6 to 8 letters), the most popular first letters being k (13%), r (11%) 

and l (10%). 

The first letter of the old and new name matches in 57% cases, 10% of the names were taken only 

once. The tendency of preserving the first letter and choosing a unique name slightly increased in 

time. 

 

 

 

 

Jaakko Raunamaa (Helsingin yliopisto) 



Tilastollinen analyysi median ja kirjallisuuden vaikutuksesta etunimien suosioon 1900-luvun alun 

Suomessa 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään median ja kirjallisuuden vaikutusta suomalaisten nimenantoon 

vuosina 1900–1929. Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon korrelaatiota sanomalehdissä ja 

kirjallisuudessa esiintyneillä henkilönnimillä on niiden yleisyyteen annettuina etuniminä. 

Tutkimusaineisto on koottu ja analysoitu tietokoneavusteisesti. Sanomalehdissä ja kirjallisuudessa 

esiintyneet nimet on ladattu Korp-korpuksen API-yhteyden kautta. Sanomalehtiaineiston saneiden 

(Eng. tokens) määrä vaihtelee vuosittain: vuonna 1918 aineisto on vähimmillään (n. 20 milj. sanetta), 

kun taas vuonna 1910 se on suurimmillaan (n. 261 milj. sanetta). Kirjallisuusaineisto on myös ladattu 

Korp-korpuksesta: suomenkielinen kirjallisuus vuosilta 1890–1929 Project Gutenberg -kirjastosta. 

Annettujen etunimien aineisto on Väestörekisterikeskuksen koostama. 

Mediassa ja kirjallisuudessa esiintyneiden nimien suhdetta suomalaisten nimenantoon analysoidaan 

aluksi koko aineiston mittakaavassa. Tämä tehdään selvittämällä sekä koko aineiston että yksittäisten 

nimien Pearsonin korrelaatiokertoimet sekä regressioanalyysien kautta. Tulosten pohjalta valitaan 

tarkempaan tarkasteluun sekä sellaisia nimiä, joiden tapauksessa yhteys median ja/tai kirjallisuuden 

sekä annettujen nimien välillä on selkeä että myös niitä, joiden tapauksessa korrelaatiota ei vaikuta 

olevan. Tarkemmassa analyysissä hyödynnetään esimerkiksi kollokaatio- ja avainsana-analyysien 

metodeja.  

Tulokset ovat kahtalaisia. Ensinnäkin laajassa mittakaavassa tuloksia tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, 

että medialla ja kirjallisuudella on ollut hyvin vähän vaikutusta nimenantoon. Toisaalta lähemmässä 

tarkastelussa huomataan, että erityisesti yksittäisten nimien tapauksissa sanomalehdissä 

esiintyneiden nimien määrät korreloivat hyvin vahvasti nimien yleisyyden kanssa. Erityisesti tämä 

koskee naisten nimiä. Korrelaatio nimen yleisyyden ja sanomalehtiesiintymien välillä on vahva 

esimerkiksi nimien Selma, Pirkko, Otto ja Mauno tapauksissa. On kuitenkin on huomattavaa, että 

vahvaa korrelaatiota tavataan vain pienen joukon nimiä parissa (n. 20% tutkituista etunimistä). 

Kirjallisuuden vaikutus nimenantoon vaikuttaa hyvin heikolta. 

 

Taarna Valtonen (Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti) 

Nimipareista nimimuotteihin ja prototyyppeihin: teoreettista hapuilua 

Mielestäni nimipari-ajattelu tarjoaa liian suppean mallin paikannimien lainaamisen analysoimiselle. 

Siksi olen lähtenyt laajentamaan teoreettista ajatteluani kohti uusia malleja. Tässä esitelmässä 

pohdiskelen mahdollisuuksia, joita muotti- ja prototyyppi-käsitteet voisivat tarjota. 

Muotti on melko uusi kielitieteen termi. Se tarkoittaa rakenteellista mallia, jota voidaan käyttää apuna 

sananmuodostuksen tai lauseopillisten konstruktioiden tutkimisessa. Suomen kielen tutkimuksessa 

sitä on käytetty esimerkiksi ekspressiivisten sanojen (esim. Kulonen 2010) ja syntaktisten 

lausetyyppien tutkimiseen (esim. Niemi 2007). 

Morfologiantutkimuksessa muotti on ymmärretty kaksiosaisena rakennemallina, -hahmona tai -

kehikkona, jossa on vaihtelematon runko-osa (sanavartalo) ja vaihteleva muuttujaosa (johdin, pääte 

tms.), esimerkiksi juoks_uttaa. Myös taivutuksen sananmuototyypit on voitu jakaa morfeemirajat 

huomioiviin muotteihin, esimerkiksi talo_i_sta, jossa muuttujaosassa on useita elementtejä. Tällaista 

muottia on voitu käyttää mallina uusia sanoja muodostettaessa. Ne toimivat hyvin myös sellaisissa 

tapauksissa, joissa selvää kantasanaa ei ole osoitettavissa, esimerkiksi uni → une_ttaa 'olla uninen', 



mutta ? → rule_ttaa 'olla hyvin toimiva (myös kuvaannollisesti)'. Ne auttavat ymmärtämään 

samankaltaisten ekspressiivisten johdosten muodostamistapaa, esimerkiksi samaa muottia toistavat 

pälä_ttää ja läpä_ttää. 

Mielestäni muotti voisi toimia erinomaisesti myös paikannimien tutkimuksessa, etenkin nimien 

lainasuhteiden analysoimisessa. Voisi ajatella, että muotti edustaa kielenkäyttäjän kognitiossa 

ideaalista, prototyyppistä paikannimirakennettamallia. Syntaktis-semanttisen analyysimallin pohjalta 

luontevia muotteja olisivat ainakin Y/X eli määriteosa/perusosa, X eli perusosa ja X_z eli 

perusosa_johdin. Tämän pohjalta olisi helppo selittää erilaisia lainautumis-, mutta myös 

nimistönmuutostapauksia. Esimerkiksi: Y/X > Y/X edustaisi semanttista nativisaatiota (käännöspari), 

Y/X > YX = X fonologista nativisaatiota (lainapari), X Y/X > X olisi määriteosaellipsi, (Y/)X > (Y)X/Q 

epeksegeesi ja X > X_z tapaus, jossa nimeen lisätään johdin. 

Lähteet:  

Kulonen, Ulla-Maija 2010: Fonesteemit ja sananmuodostus. Suomen kontinuatiivisten U-

verbijohdosten historiaa. Helsinki: SKS. 

Lycy, John A. 2012(1992): Language Diversity and Thought: A Reformulation of the Linguistic Relativity 

Hypothesis. Cambridge: Cambridge University Press. <doi.org/10.1017/CBO9780511620843> 

Niemi, Jarkko 2007: "Voihan sitä noinkin ajatella": Myönnyttelymuotin rakenne ja käyttö. Pro gradu -

tutkielma. Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto. 

<helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19670/voihansi.pdf> 

 

Hanna Virranpää (Helsingin yliopisto) 

Minnesotan osavaltion suomalaisperäiset luontonimet 

Esitelmä pohjautuu keväällä 2021 valmistuneeseen maisterintutkielmaani, jossa tarkastellaan 

Minnesotan osavaltiossa sijaitsevia suomalaisperäisiksi esitettyjä paikannimiä. 

Suomalaisperäisyydellä viitataan 1870–1930-lukujen välisellä ajalla Suomesta Pohjois-Amerikkaan 

lähteneisiin siirtolaisiin; lähtökohtana on oletus, että ensimmäisen polven siirtolaiset olisivat 

nimenneet uusia asuinalueitaan suomeksi. Koska Minnesotan osavaltio sijaitsee Kanadan rajalla ja 

alueilla elää, ja on elänyt, eri alkuperäiskansoihin kuuluvaa väestöä, tulee nimistöntutkimuksen ohella 

huomioida myös kielikontaktit. 

Nimistöntutkimusta on tehty paljon kielikontaktialueilla, mutta Suomesta lähteneiden siirtolaisten 

luoman paikannimistön tarkastelu näyttää jääneen tutkimusten ulkopuolelle. Tämä esitelmä – ja 

mukaan lukien tutkielmani – toimivat keskustelunavauksena tutkimusaiheelle. Esitelmässä 

tarkastellaan myös tutkielman tuloksia: mitä kieltä luontonimien nimenosat edustavat ja miten nimet 

ovat mukautuneet valtakieleen, millaisia nimeämisperusteita nimien taustalta voi löytää sekä millaisin 

perustein luontonimet ovat suomalaisperäisiä. Lisäksi pohditaan metodologisia kysymyksiä. 


