
Tekijä Opinnäytteen nimi Opinnäytteen 
laji 

Yliopisto Oppiaine vuosi Aihe Asiasanat Sähköinen versio tai 
tietokantaviite 

Huomioita 

Airaksinen, Anni "No sinä olet sitten Doris." Opettajien 
epävirallisen lisänimistön ja 
nimeämisperusteiden tarkastelua. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, lisänimet, 
kouluympäristö, köllinimet, 
hypokorismit 

 
kopio Nimistökirjastossa 

Alander, Heidi Lover's Lanelta Rakastavaisten polulle. 
Erisnimien suomennokset Lucy Maud 
Montgomeryn Annan nuoruusvuosissa. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 kirjallisuuden 
nimistö 

erisnimet, kääntäminen, 
Lucy Maud Montgomery, 
nimistöntutkimus 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201303111318 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstrea
m/handle/123456789/41041/UR
N%3aNBN%3afi%3ajyu-
201303111318.pdf?sequence=1 

Apila, Outi Nimenkantajien tietoja ja kokemuksia 
Pudasjärven harvinaisista sukunimistä 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 henkilönnimistö sukunimet, 
nimistöntutkimus, 
kokemukset, Pudasjärvi 

 
kopio Nimistökirjastossa 

Back, Erica 
Margaretha 

Erisnimien käännökset lastenkirjan Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige 
suomennoksessa 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 
toisena 
kotimaisena 
kielenä 

2014 kirjallisuuden 
nimistö 

erisnimi, lastenkirjallisuus, 
kääntäminen 

http://www.tritonia.fi/?d=244
&g=abstract&abs=6107 

pdf ladattavissa 

Berg, Haruna Riku, Henna vai Kana? Suomalais-japanilaisten 
lasten nimenvalintaperusteet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli ja 
kulttuuri 

2016 henkilönnimistö etunimet, henkilönnimet, 
monikulttuurisuus, 
nimenvalintaperusteet, 
nimistöntutkimus 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201606022078 

 

Brockman, Suvi Dutch translations of character names in Harry 
Potter and the Philosopher's Stone  

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Englantilainen 
filologia 

2016 kirjallisuuden 
nimistö 

kääntäminen, Harry Potter http://jultika.oulu.fi/files/nbnf
ioulu-201604071409.pdf  

 

Eerikäinen, Miia E. Ruskealan marmorilouhosten ja niiden 
lähialueen paikannimien historia 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Venäjän kieli 2014 paikannimistö louhokset, paikannimet, 
Ruskeala 

http://epublications.uef.fi/pub
/urn_nbn_fi_uef-20140639/ 

Teos käytettävissä ainoastaan 
kampuskirjastossa. Venäjäksi. 

Ekola, Aarno Pietarsaaren kadunnimistö Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 kaavanimistö nimet, paikannimet, 
kaupunkinimistö, 
kaavanimet, kadunnimet 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201505282076 

 

Ekqvist, Mikko Pikavippipalveluiden nimien rakenne, merkitys 
ja funktiot 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 yritysnimet pikavippipalvelut 
 

kopio Nimistökirjastossa 

Elkki, Miira Suomalaisiksi mielletyt etunimet. 
Nimenantajien käsityksiä ja 
nimenantoperusteita. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö etunimet, 
nimenantoperusteet, 
mielikuvat 

http://jultika.oulu.fi/Record/n
bnfioulu-201305231329 

Lukuoikeus vain Oulun yliopiston 
kirjaston Jultika-työasemilla. 

Eloranta, Ville Helsingin Sanomat kielenhuollon näkökulmasta Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 erisnimet sanomalehdet, 
kielenhuolto, nimistö, 
nimistöntutkimus, suomen 
kieli 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=251
7002 

Ei sähköistä versiota 

Endter, Annekatrin Living names, names lives. On the naming 
practices of Germans living in Finland – a socio-
onomastic study. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli ja 
kulttuuri 

2011 henkilönnimistö nimistö, etunimet, 
saksalainen, 
maahanmuuttaja, kulttuuri, 
nimenantomotiivi 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
2011092811464 

 

Eskola, Ksenia Suomalais-venäläisten lasten etunimet. 
Valintaperusteet ja rakenne. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen ja sen 
sukukielten 
maisteriohjelma 

2013 henkilönnimistö etunimet, etunimien 
rakenne, etunimien 
nimenvalintaperusteet, 
henkilönnimet, 
nimenvalinta, nimistö, 
nimistöntutkimus 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201308294729 

 

From, Juha Merimytologiaa, säveltaiteilijoita ja Sundmanin 
kauppalaivoja : Helsingin Jätkäsaaren ja 
Kalasataman nimet ja nimeäminen 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 kaavanimistö paikannimet, kaavanimet, 
nimistöntutkimus, 
kaupunkisuunnittelu, 
Helsinki, Jätkäsaari, 
Kalasatama 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2958802 

Ei sähköistä versiota 
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Haahtela, Irina Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Hoivanimien 
muodostaminen, nimenantoperusteet ja 
funktiot. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, lisänimet, 
hoivanimi, hoivakieli, 
nimen funktio 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Haanpää, Henna Ulvilalaisten yritysnimien rakenne ja yritysten 
nimeämiseen vaikuttavat tekijät 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 yritysnimet nimistöntutkimus, 
yritysnimistön tutkimus, 
yritysnimien rakenne, 
yritysten nimeäminen, 
yritysten nimeämistapa 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Haapasaari, Minna Pyhäjärveläisten lasten etunimien 
nimenantoperusteet 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 henkilönnimistö etunimet, 
nimenantoperusteet 

http://jultika.oulu.fi/Record/n
bnfioulu-201405081359 

Lukuoikeus vain Oulun yliopiston 
kirjaston Jultika-työasemilla. 

Hakala, Susanna Nimien käyttö lanka- ja 
matkapuhelinkeskustelujen avauksissa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö puhelinkäyttäytyminen, 
keskustelunanalyysi, 
nimistö, nimistöntutkimus 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=251
7140 

Ei sähköistä versiota 

Halinen, Jenna Tamperelaisten koululaisten käyttämä 
epävirallinen paikannimistö 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 epävirallinen 
nimistö 

paikannimistö, 
nimistöntutkimus, slangi, 
asenteet, epävirallinen 
nimistö 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-
201311211630 

  

Hallberg, Johanna Suomalaisten veneiden nimet ja 
nimenantoperusteet 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 kulkuneuvojen 
nimet 

nimistöntutkimus, alusten 
nimet, nimenantoperusteet 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201306123982 

 

Halmesmäki, Ilona Kauhavan yritysnimien kielitieteellistä 
tarkastelua 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 yritysnimet nimistöntutkimus, nimet, 
erisnimet, toiminimet, 
Kauhava 

https://jykdok.linneanet.fi/vw
ebv/holdingsInfo?bibId=11567
36 

Ei sähköistä versiota 

Halmetoja, Jenni Rekisteröimättömät nimimerkit Suomi24-
keskustelupalstalla 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 nimimerkit nimimerkit, 
verkkokeskustelu, 
keskustelupalstat, 
nimistöntutkimus, 
sosiaalinen media 

https://www.doria.fi/handle/1
0024/124721 

Ei sähköistä versiota 

Halonen, Suvi Hobbitar från Hobbinge eller hober från 
Hobsala? 
Om egennamn i J.R.R. Tolkiens The Fellowship 
of the Ring och en jämförelse mellan två 
översättningar till svenska. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

ruotsin kieli 2013 kirjallisuuden 
nimistö 

kääntäminen, J.R.R. Tolkien http://epublications.uef.fi/pub
/urn_nbn_fi_uef-20130622/ 

Teos käytettävissä ainoastaan 
kampuskirjastossa. 

Hankala, Talvikki Hankalat henkilönnimet ja niiden kantajien 
nimi-identiteetti 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö etunimet, henkilönnimet, 
nimistöntutkimus 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=249
5041 

Ei sähköistä versiota 

Hannola, Tuula Lasten nimeäminen Helsingin Munkkiniemessä 
ja Vuosaaressa 2000-luvulla 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 henkilönnimistö nimistöntutkimus, sosio-
onomastiikka, ensinimet, 
etunimet, Munkkiniemi, 
Vuosaari 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201610132861 

 

Hassinen, Hanna Oman kullan monet nimet. Kumppanin 
nimitysten tilanteinen variaatio. 

Kandidaatin 
tutkielma 

Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 henkilönnimitykset nimitykset, parisuhde, 
variaatio, sosiolingvistiikka 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201505121828 

 

Hatano, Hisashi Turun bussipysäkin nimistö Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen ja sen 
sukukielten 
maisteriohjelma 

2013 pysäkkien nimet bussipysäkit, 
nimistöntutkimus, Turku, 
Turun kaupunkiliikenne, 
Turun historia 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 
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Heikkilä, Irma Leinikki − Hahnenfuß : Wortbildung, Semantik 
und Benennungsmotive bei finnischen und 
deutschen Pflanzennamen 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Germaaninen 
filologia 

2015 kasvinimistö nimistöntutkimus, kasvit, 
suomen kieli, saksan kieli, 
sananmuodostus 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2986325 

Ei sähköistä versiota 

Heikkinen, Juha Yrttikauppias ja uunintekijä. Ruotsinkielisen 
Pohjanmaan keskiaikainen vierasperäinen 
nimistö historiallisen tiedon antajana. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen historia 2011 erisnimet nimistöntutkimus, nimet, 
saksalaiset, keskiaika, 
Pohjanmaa 

https://volter.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=150790
2 

Ei sähköistä versiota 

Heinilä, Sari "Onhan se aiheellista sanoilla tavoitella 
sanoinkuvaamatonta." Outi Heiskasen 
taideteosten nimistö. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 taideteosten nimet nimistöntutkimus, 
taideteokset, kuvataide, 
nimeäminen, 
funktioanalyysi, 
taideteosten nimet, 
nimenmuodostus, 
nimielementit, Outi 
Heiskanen 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=242
9524 

Ei sähköistä versiota 

Hellsten, Timo Ylis, Alis ja Panis – missä teillä ei ole nimiä. 
Suomenlinnan nimistöä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 epävirallinen 
nimistö 

slangi, paikannimet, 
nimistöntutkimus, Helsinki, 
Suomenlinna 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=248
5355 

Ei sähköistä versiota 

Hentunen, Pinja Vapaaehtoisten meripelastajien alusten nimet 
Suomessa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 kulkuneuvojen 
nimet 

nimistö, nimistöntutkimus, 
suomen kieli 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=249
5110 

Ei sähköistä versiota 

Herpiö, Anne-Mirjam Nolo, Ansku ja Sunny : peruskoululaisten 
epävirallisia lisänimiä 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö agnomina, koululaiset, 
lisänimet, 
nimistöntutkimus, suomen 
kieli, puhuttelu 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485361 

Ei sähköistä versiota 

Hietalahti, Anita Suomenkieliset julkisten rakennusten nimet. 
Oikeinkirjoitus mediateksteissä. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 rakennusten nimet oikeinkirjoitus, 
oikeakielisyys, 
kielenhuolto, nimistö, 
vaihtelu 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-
20130792 

 

Hietikko, Anne Äetsän tiennimet Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2008 kaavanimistö tiennimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/78633 

Ei sähköistä versiota 

Holm, Annemari Isonkyrön tiennimet Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 kaavanimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, viralliset 
nimet, kaavanimet, 
tiennimet, 
nimeämisperusteet, 
nimistönsuunnittelu, 
Isokyrö 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=240
7404 

Ei sähköistä versiota 

Holm, Vesa Hirvenmetsästäjien epävirallista paikannimistöä Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 epävirallinen 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
paikannimet, epäviralliset 
paikannimet, metsästys 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201205301760 

 

Huotari, Sanna Mantsin Hiuspuodista Salon Hot Hairiin : 
parturi-kampaamoiden nimet Pohjois-Karjalassa 
ja Espoossa 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 yritysnimet nimistöntutkimus, 
toiminimet, yritykset, 
yritysnimet, kaupalliset 
nimet, parturi-kampaamot, 
oikeakielisyys, kielenhuolto 

http://epublications.uef.fi/pub
/urn_nbn_fi_uef-
20150383/urn_nbn_fi_uef-
20150383.pdf 

 

Huppunen, Essi Katujen aihepiirinimet Turussa ja Porissa Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 kaavanimistö kaavanimet, kaavoitus, 
nimistöntutkimus 

http://www.doria.fi/handle/1
0024/117140 

Ei sähköistä versiota 

Huuskonen, Inka Äidin ikä ja lapsen nimi Kandidaatin 
tutkielma 

Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
nimeäminen, etunimet, 
nimet, henkilönnimet, 
erisnimet 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201505121815 

 

Hämäläinen, Anu-Mari Itäkeskuksen lukiosta Helsingin kielilukioksi. 
Lukion nimenmuutos ja opiskelijoiden 
näkemykset hyvästä lukion nimestä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 oppilaitosten nimet Nimistöntutkimus, 
nimikilpailu, 
kaupunkinimistö, koulujen 
nimet, Helsinki, Itäkeskus 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/156539/it
akesku.pdf?sequence=1 

kopio Nimistökirjastossa 
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Hämäläinen, Lasse Rekisteröityneiden käyttäjien nimet 
verkkopeliyhteisö Aapelissa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
nimimerkit, internet, 
verkkopelit, lisänimet, 
henkilönnimet, 
nimenmuodostus, nimien 
käyttö, Aapeli 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=240
7446 

Ei sähköistä versiota 

Ikkeläjärvi, Hanna Tarinoita paikannimien takaa. Tutkimus 
Ikkeläjärven ja Nummijärven kylien 
paikannimistöjen muutoksista. 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 2012 paikannimistö nimistöntutkimus, 
kylännimet, 
nimeämisperusteet, 
nimistönmuutos 

http://www.tritonia.fi/?d=244
&g=abstract&abs=4869 

 

Iljin, Outi Perinne ja muuttuvat nimet : Helsingin 
ortodoksisessa seurakunnassa vuosina 2000-
2009 kastettujen lasten ensinimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö etunimet, 
nimistöntutkimus, 
nimiperinne, ortodoksit 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485382 

Ei sähköistä versiota 

Isokoski, Alisa Nimistönsuunnittelun ja -huollon haasteet 
Helsingin vuoden 2009 suuressa alueliitoksessa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 paikannimistö paikannimet, 
nimistöntutkimus, 
nimistönsuunnittelu, 
alueliitokset, Helsinki, 
Sipoo, Vantaa 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/32506/ni
miston.pdf?sequence=1 

 

Johansson, Laura Sirppu, Tatti Lalli ja Äidin aurinko : tutkielma 
vanhempien lapsilleen antamista 
hellittelynimistä 

kandidaatin 
tutkielma 

Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö henkilönnimet, 
lempinimet, 
nimistöntutkimus  

 
kopio Nimistökirjastossa 

Johansson, Laura "Nimi kertoo lapselle, että välitän hänestä". 
Vanhempien lapsilleen antamat hellittelynimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 henkilönnimistö lempinimet 
 

kopio Nimiarkistossa 

Järvinen, Elina Henkilönnimet Mauri Kunnaksen Koiramäki-
kirjoissa 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, suku- ja 
lisänimijärjestelmä, 
kirjallisuuden nimistön 
tutkimus, fiktiiviset nimet, 
lastenkirjallisuus, Mauri 
Kunnas, Koiramäki 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Järvinen, Essi Koppava kreivi ja vanha ukonrähjäke. 
Sukunimien herättämät mielikuvat. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö henkilönnimi, mielikuva, 
nimistöntutkimus, 
sukunimi 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-
201312131736 

http://tampub.uta.fi/handle/100
24/94745 

Karhumaa, Mari Da Merdolina a Principessa Romana. Studio 
onomastico della nomenclatura italiana dei 
cavalli nati in Finlandia.  

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Italian 
kääntäminen 

2012 eläinten nimet nimistöntutkimus, hevoset, 
italian kieli 

https://volter.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=158669
4 

Ei sähköistä versiota 

Karhunpesä, Marika "Lydia lykki lujasti Hämeenlinnan ladulla." 
Naisiin ja miehiin viittaaminen Helsingin 
Sanomien urheilu-uutisten otsikoissa vuosina 
1950–2010. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö sukupuolentutkimus, 
henkilönnimet, lehtikieli, 
otsikot, nimistöntutkimus, 
nimien käyttö, sosio-
onomastiikka, 
diskurssianalyysi, kriittinen 
diskurssintutkimus 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=242
9602 

Ei sähköistä versiota 

Kaunisto, Sanna Tavalliset mäet ja kalliot, tyrvääläiset vuoret ja 
ahteet - historiallisen Tyrvään alueen 
maankohoumannimien perusosien analyysi 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2009 paikannimistö maankohoumat, perusosat http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/80648 

 

Kedonperä, Netta "Se-sana oli liian vaatimaton, kun ilmeni sielun 
löytyminen kulkimesta." Citroën 2CV -mallisten 
ajoneuvojen nimet ja nimenantoperusteet. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 kulkuneuvojen 
nimet 

nimistöntutkimus, 
nimeäminen, 
nimenantoperuste, Citroën 
2CV, inhimillistys 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201306144035 

 

Kemppainen, Salla Analyse étymologique et étiologique des noms 
de rues de la vieille ville de Genève 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Romaaninen 
filologia 

2013 kaavanimistö onomastiikka, kadunnimet, 
etymologia, Geneve 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201311242638 

 

Keränen, Pihla Kelohonka Pehkusuolla - Hallilan kaupunginosan 
kadunnimet 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2015 kaavanimistö kadunnimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/97456 
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Ketomäki, Marjo Pessiina, Ziggy ja Sudenkaataja. Hyväksyttyjen ja 
hylättyjen etunimien vertailua. 
Nimilautakunnassa vuosina 2000–2009 
käsitellyt etunimet. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö etunimet, kotimainen 
nimikäytäntö, 
nimenvalinta, nimilaki, 
nimistöntutkimus, 
uudisnimet 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Kettunen, Eija-Helena Etunimiä ja nimikäytäntöä Joensuun 
ortodoksisessa seurakunnassa 

Pro gradu Joensuun 
yliopisto 

Suomen kieli 2008 henkilönnimistö nimistötiede, etunimi, 
nimenanto, 
nimenvalintaperuste, 
nimiperinne, ortodoksisuus 

http://epublications.uef.fi/pub
/URN_NBN_fi_joy-
20080012/URN_NBN_fi_joy-
20080012.pdf 

 

Kielosto, Henna Inlånade öar : namn på kringflutna orter av 
svenskt ursprung i Vederlax 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2013 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, vesistöt, 
luontonimet, saaret, 
kielikontaktit, suomen kieli, 
ruotsin kieli, Vederlax, 
Virolahti 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2965391 

Ei sähköistä versiota 

Kirsipuu, Kai "Luulin, että olette mies." Janne- ja Kai-nimisten 
virolaisnaisten nimi-identiteetit. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli ja 
kulttuuri 

2015 henkilönnimistö Janne, Kai, henkilönnimi, 
nimi-identiteetti, nimen 
sukupuoli, virolaiset 
etunimet 

 
Tuloste Nimiarkistossa 

Kivekäs, Maria "Koska tää nimi rokkaa!" : salibandyseurojen 
nimeämisperusteet 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 seurojen nimet nimistöntutkimus, 
nimeäminen, 
urheilujoukkueet, salibandy 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201506152327 

 

Kivimäki, Janita Vakkelta Pikkuperliiniin - Turun 
epävirallisen paikannimistön muodostustavat 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö nimet, nimistöntutkimus, 
epävirallinen paikannimi, 
kaupunkinimistö 

http://www.doria.fi/bitstream
/handle/10024/113033/kivim
%c3%a4ki2015gradu.pdf?sequ
ence=2 

 

Kleimola-Tapio, 
Johanna 

Takkiset, Sirkkeli, Vuokko ja moni muu. 
Henkilönnimet Anna-Leena Härkösen 
Häräntappoase-romaanissa. 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 2013 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
sosiolingvistiikka, 
tyylintutkimus, 
nuortenkirjallisuus, 
henkilönnimet, mielikuvat, 
autenttisuus, huumori 

http://www.tritonia.fi/?d=244
&g=abstract&abs=5485 

 

Korkea-aho, Johanna Savon sonni ja vikaville. Minän representointi 
talous- ja hoitoalan verkkokeskustelupalstojen 
nimimerkeissä. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 nimimerkit nimistöntutkimus, 
nimimerkit, identiteetti, 
keskustelupalstat 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201306172000 

 

Korkiakoski, Tytti Astronomixista Marcs Normaliukseen. Asterix-
sarjakuvan henkilönnimistö. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, sarjakuvat, 
merkitykset, semantiikka, 
sanaleikit 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201010193004 

 

Korpimäki, Lotta Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan henkilönnimet Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
henkilönnimitutkimus, 
lastenkirjallisuus, nimien 
keskeisyys, nimien 
rakenne, nimien käyttö, 
nimien funktiot, 
nimeäminen 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201101241165 

 

Korpi-Tassi, Ulla Kudamm und Cafe ́Achteck. Zu informellen 
Namen für Berliner Bauwerke. Eine 
onomastische Untersuchung. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Saksalainen 
filologia 

2011 rakennusten nimet nimistöntutkimus, saksan 
kieli, epäviralliset nimet, 
rakennelmat, rakennukset, 
Berliini 

https://volter.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=149861
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Ei sähköistä versiota 

Korpivaara, Pirita Hämäläinen vai khyamyalyaynen? 
Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien nimien 
muutoksista. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2005 henkilönnimistö Inkerinsuomalainen, 
paluumuuttaja, 
henkilönnimi, 
puhuttelunimi, 
nimenmuutos 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstr
eam/handle/123456789/1176
6/URN_NBN_fi_jyu-
2005310.pdf?sequence=1 
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Korppinen, Hanna-
Kaisa 

Leipomoiden ja konditorioiden toiminimistä Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2005 yritysnimet leipomot http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/92970 

 

Kotro, Mia "Epäperinteisen päätöksen takana oli 
perinteinen ajatus" : Mistä syistä miehet ovat 
vaihtaneet sukunimensä avioitumisen 
yhteydessä? 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö sukunimet https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/36858/ep
aperin.pdf?sequence=1 

 

Kozlova, Yulia Pietarin ja Leningradin alueen suomalainen 
paikannimistö ja sen venäläiset vastineet 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen ja sen 
sukukielten 
maisteriohjelma 

2012 paikannimistö paikannimi, Pietari, 
Leningradin alue, 
etymologinen tutkimus, 
syntaktis-semanttinen 
luokittelu, nimen osa, 
nimeämisperuste, 
nimenmuodostussuffiksi 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Kulonen-Hendricks, 
Raili 

Suomalaisperäiset paikannimet Delawaren 
laaksossa – Uuden Ruotsin siirtokunnan 
perintöä jäljittämässä 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli ja 
kulttuuri 

2016 paikannimistö nimistöntutkimus, 
suomalaisperäiset 
paikannimet, suomalaiset, 
metsäsuomalaiset, Pohjois-
Amerikka, Yhdysvallat, 
Delaware, Uusi Ruotsi, Nya 
Sverige, New Sweden, 
Nova Suecia 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201611032949 

 

Kurki, Kristiina "Pretty in both languages" - Nimenanto 
suomalais-amerikkalaisissa perheissä 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 henkilönnimistö etunimet, henkilönnimet, 
nimenvalintaperusteet, 
monikulttuurisuus, sosio-
onomastiikka, 
nimistöntutkimus 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201701121024 

 

Kylmänen, Tuuli Översättning av namn i Mauri Kunnas 
barnböcker. Jämförelse mellan finska namn och 
deras svenska översättningar. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2013 kirjallisuuden 
nimistö 

ruotsin kieli, suomen kieli, 
kaunokirjallisuus, 
lastenkirjallisuus, 
nimistöntutkimus, 
kääntäminen, Mauri 
Kunnas 

https://volter.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=162861
5 

Ei sähköistä versiota 

Kyytsönen, Sini Karuselli, Kieputin ja Vekkula. Tutkimus 
Linnanmäen laitenimistä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 tuotenimet Linnanmäki, 
huvipuistolaitteet, 
nimistöntutkimus, nimet, 
semantiikka 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/153860/k
arusell.pdf?sequence=1 

Tuloste Nimiarkistossa 

Käpynen, Kirsi Fiktiivisten nimet Mauri Kunnaksen teoksessa 
Viikingit tulevat ja niiden englannin- ja 
ruotsinkieliset käännökset 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Käännöstiede 
(englanti) 

2011 kirjallisuuden 
nimistö 

kääntäminen, erisnimet, 
käännösstrategiat, 
lastenkirjallisuus 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-
23402 

 

Laiho, Kirsi Paikannimistön säilymisestä ja muuttumisesta 
Kärkölän Korvenkylässä ja Myllykylässä 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 paikannimistö nimistöntutkimus; 
paikannimet; sosio-
onomastiikka; säilynyt, 
muuttunut ja kadonnut 
nimi; rinnakkasmuotojen 
vaihtelu 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-
23312 

http://tampub.uta.fi/handle/100
24/84295 

Latunen, Iina Sanasto ja aihepiirit uutuuskirjojen nimissä Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2015  kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
leksikologia, 
tekstintutkimus, retoriikka, 
argumentointi, tekstilajit, 
kirjat 

https://utu.finna.fi/Record/vol
ter.1764654 

Ei sähköistä versiota 

Lehman, Sisko Airedalenterrieri Arska, Viivi-villakoira ja 
tanskandoggi Apollo. Tutkimus kolmen 
koirarodun kutsumanimistä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 eläinten nimet airedalenterrieri, 
tanskandoggi, villakoirat, 
nimeäminen, 
hellittelynimet, 
nimistöntutkimus, 
kotieläinten nimet, 
nimenmuodostus, eläinten 
nimet, kutsumanimet, 
nimenantoperusteet 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/160463/Si
ssonen_Outi_Progradu_2016.
pdf?sequence=2 

 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/92970
http://tampub.uta.fi/handle/10024/92970
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36858/epaperin.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36858/epaperin.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36858/epaperin.pdf?sequence=1
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611032949
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611032949
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701121024
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701121024
https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1628615
https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1628615
https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1628615
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153860/karusell.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153860/karusell.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153860/karusell.pdf?sequence=1
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23402
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23402
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23312
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23312
https://utu.finna.fi/Record/volter.1764654
https://utu.finna.fi/Record/volter.1764654
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160463/Sissonen_Outi_Progradu_2016.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160463/Sissonen_Outi_Progradu_2016.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160463/Sissonen_Outi_Progradu_2016.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160463/Sissonen_Outi_Progradu_2016.pdf?sequence=2


Leiviskä, Matti Siikajokilaakson asutuksen synty. 
Nimistöhistoriallinen tutkimus Siikajokilaakson 
asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Historia 2010 paikannimistö asutushistoria, 
nimistöntutkimus, historia, 
Siikajokilaakso 

https://oula.linneanet.fi/vweb
v/holdingsInfo?bibId=1105606 

Ei sähköistä versiota 

Leiviskä, Matti Siikajokilaakson asutuksen synty. 
Nimistöhistoriallinen tutkimuse Siikajokilaakson 
asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin. 

Lisensiaatintyö Oulun 
yliopisto 

Historia 2011 paikannimistö asutushistoria, 
nimistöntutkimus, historia, 
Siikajokilaakso 

https://oula.linneanet.fi/vweb
v/holdingsInfo?bibId=1151953 

Ei sähköistä versiota 

Leppälä, Anna Laulu-Siskot ja Weljet : kognitiivinen näkökulma 
kuoronimiin 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2008 seurojen nimet kuorojen nimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/79550 

Ei sähköistä versiota. Kopio 
Nimistökirjastossa 

Leppänen, Niina Ammattimaisten bloggaajien käsityksiä blogien 
nimistä ja nimeämisperusteista 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 yritysnimet blogit, nimet, 
nimistöntutkimus, 
nimeäminen, bloggaajat 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201606082965 

 

Lindström, Sophie  Namn i Saxby. En avhandling om namnmaterial 
och namnkunnande i en by i östra Nyland, 
Finland. 

Pro gradu Åbo akademi Svenska 2012 paikannimistö nimistöntutkimus, 
luontonimet, Porvoo 

https://alma.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=116597
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Ei sähköistä versiota 

Litonius, Sophie Vänner, kolleger och gynnare. Namngivningen 
av de finska fästningsverken under Augustin 
Ehrensvärds tid. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Historia 
(svenskspråkig) 

2010 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, ruotsin kieli, 
Suomi, linnoitukset, 
historia, 1700-luku, 
Suomenlinna, Svartholman 
linnoitus, Loviisa, Helsinki 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=226
7759 

Ei sähköistä versiota 

Liuski, Tiina Om dubbelnamn med Ann, Anna, Jan och Carl 
som förled i sverigesvenskt tidningsmaterial 
från 1965 till 2012 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

ruotsin kieli 2013 henkilönnimistö henkilönnimet, yhdysnimet http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-
20130919 

 

Luhtala, Marika Helsingin Villingin asutushistoriaa 
paikannimistön kuvaamana 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2017 paikannimistö paikannimet, Villinki http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201703021364 

 

Luoma, Laura-Mox Onko suklaalla sukupuoli? Fazerin makeisten 
nimityypit. 

Kandidaatin 
tutkielma 

Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 tuotenimet nimistöntutkimus, suomen 
kieli, tuotenimet 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=246
5462 

Ei sähköistä versiota 

Luoma, Laura-Mox Paikallisuus isokyröläisessä yritysnimistössä Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 yritysnimet nimistöntutkimus, 
yritysnimet, paikallisuus, 
Isokyrö, Pohjanmaa 

https://helda.helsinki.fi/handl
e/10138/161843 
 

 

Luoranen, Miia Mikkelin paikannimet Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, luontonimet, 
etymologia, Mikkeli 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201211012838 

 

Lähteenmäki, Mari Ysi, Päänsärky ja Kuiskaaja : eri 
sukupuoliryhmien käyttämiä peitenimiä 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2008 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, 
lempinimet, 
haukkumanimet, 
köllinimet, peitenimet 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstr
eam/handle/123456789/2487
7/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-
201008172473.pdf?sequence=
1 

 

Lämsä, Minna Käsityöliikkeiden nimien tarkastelua. Nimien 
semanttinen sisältö. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 yritysnimet nimistöntutkimus, 
yritysnimi, käsityöliike, 
kyselytutkimus 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-
23325 

 

Lätti, Marja Huussissa hullujenhuoneella. Psykiatristen 
hoitolaitosten epävirallisten nimien muodostus, 
käyttö ja kulttuuriset ulottuvuudet. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 rakennusten nimet nimistöntutkimus, 
paikannimet, 
hoitolaitokset, psykiatriset 
sairaalat, asenteet, sosio-
onomastiikka, nimien 
käyttö, nimenmuodostus 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=227
2316 

Ei sähköistä versiota 

Magga-Eira, Anni Unit Issah́a Alladievaś Hoteallabuolzǎn. 
Sosioonomastihkalas ̌dutkamus ̌Saĺlevaŕi 
baĺgosa luonddunamain. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Saamen kieli ja 
saamelainen 
kulttuuri 

2010 paikannimistö saamen kieli, paikannimet, 
luontonimet, 
nimistöntutkimus, 
Sallivaara, sosio-
onomastiikka 

https://oula.linneanet.fi/vweb
v/holdingsInfo?bibId=1120852 

Ei sähköistä versiota 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1105606
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1105606
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1151953
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1151953
http://tampub.uta.fi/handle/10024/79550
http://tampub.uta.fi/handle/10024/79550
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606082965
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606082965
https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1165978
https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1165978
https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1165978
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2267759
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2267759
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2267759
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20130919
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20130919
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703021364
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703021364
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2465462
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2465462
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2465462
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161843
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161843
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211012838
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211012838
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24877/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201008172473.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24877/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201008172473.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24877/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201008172473.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24877/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201008172473.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24877/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201008172473.pdf?sequence=1
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23325
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-23325
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2272316
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2272316
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2272316
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1120852
https://oula.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1120852


Malinen, Meri Menschikovinkadulta Muonamiehentielle. 
Tutkielma Hämeenlinnan keskustan ja 
Vuorantaan kadunnimistä. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 kaavanimistö nimistöntutkimus, 
kadunnimet, 
nimeämisperusteet, 
nykysemantiikka 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-
22518 

 

Malka, Jarna-Maija Sepästä Narupuiston kautta Kaivariin : Helsingin 
Ullanlinnan puistojen viralliset ja epäviralliset 
nimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, puistot, 
kaupunkiympäristö, 
Helsinki, Ullanlinna 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2958806 

Ei sähköistä versiota 

Masanti, Anna Oman nimen kuuleminen on kuin halaus : 
nuorten naisten nimi-identiteetin ja 
nimimielteiden tarkastelua 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 henkilönnimistö etunimet, identiteetti, 
kutsumanimet, 
lempinimet, nimien käyttö, 
nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, sosio-
onomastiikka, 
kansanlingvistiikka, 
kansanonomastiikka 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2230879 

Ei sähköistä versiota 

Matsi, Jaana "Nicki on nettinimi." Nettinimimerkkien eli 
nikkien muodostuminen ja käyttö. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö identiteetti, 
virtuaalitodellisuus, 
nimimerkit, internet, 
henkilönnimet, lisänimet, 
verkkokeskustelu, 
nimistöntutkimus, sosio-
onomastiikka, nimien 
käyttö 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=240
7437 

Ei sähköistä versiota 

Metso, Matti Pikku-Duunari, Impivaara ja Muksulaakso : 
Vantaan ja Helsingin päiväkotien nimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 rakennusten nimet nimeämisperusteet, nimet, 
nimistöntutkimus, 
päiväkodit, suomen kieli 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485419 

Ei sähköistä versiota 

Miettinen, Tarja Jääkiekkoseurojen nimet Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 seurojen nimet urheiluseurat http://jultika.oulu.fi/files/nbnf
ioulu-201605051635.pdf  

 

Mikkola, Lotta Kokkolan kadunnimet Pro gradu Åbo akademi Finska 2011 kaavanimistö nimistöntutkimus, kadut, 
Kokkola 

https://alma.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=109540
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Ei sähköistä versiota 

Moilanen, Piia Vanhempien nimien vaikutus lasten 
nimeämisessä 

Kandidaatin 
tutkielma 

Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 henkilönnimistö etunimet http://jultika.oulu.fi/files/nbnf
ioulu-201602161203.pdf  

 

Moshnikov, Ilya Karjalaisen Uutjärven kylän paikannimistö. 
Kansanetymologinen tutkimus. 

Opinnäyte Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 paikannimistö paikannimet http://epublications.uef.fi/pub
/urn_nbn_fi_uef-20130431/ 

Teos käytettävissä ainoastaan 
kampuskirjastossa. 

Mäkikyrö, Annimaria Tutkimus Helsingin Vartiosaaren paikannimistä Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, Helsinki, 
Vartiosaari 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=283
9573 

Tuloste Nimiarkistossa 

Mäkinen, Eini Vaaleanpunaiset pihat. Tutkimus 
kaupunkilaislasten paikannimistöstä ja sen 
käytöstä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 paikannimistö haastattelututkimus, 
kaupunkinimistö, lasten 
kieli, paikannimet, nimien 
käyttö, nimistöntutkimus, 
Helsinki 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=240
7407 

Ei sähköistä versiota 

Mäkinen, Katri Harry Potter and the challenges of translation. 
Treatment of personal names in the Finnish and 
German translations of the three first Harry 
Potter books by J. K. Rowling. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Englannin kieli 2010 kirjallisuuden 
nimistö 

kääntäminen, 
nimistöntutkimus, 
lastenkirjallisuus, nimet, 
fantasia, 
fantasiakirjallisuus, J. K. 
Rowling, Harry Potter -sarja 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
2011112811738 

 

Niemelä, Noora Urheilijoiden nimeämisen ja referoinnin 
sanasemanttinen tutkimus MTV3:n Vancouverin 
talviolympialaisten verkkouutisoinnissa 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2011 henkilönnimistö nimeäminen http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/82166 

 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22518
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22518
https://helka.finna.fi/Record/helka.2958806
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http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201605051635.pdf
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https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1095403
https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1095403
https://alma.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1095403
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201602161203.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201602161203.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130431/
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130431/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2839573
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2839573
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2839573
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407407
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407407
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407407
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112811738
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112811738
http://tampub.uta.fi/handle/10024/82166
http://tampub.uta.fi/handle/10024/82166


Nieminen, Laura Tiira Wroughtista Jon Nietokseen - Steph 
Swainstonin teoksen Kuolemattomien kaarti ja 
George R.R. Martinin teoksen Valtaistuinpeli 
henkilönnimikäännökset 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

englannin 
kääntäminen ja 
tulkkaus 

2015 kirjallisuuden 
nimistö 

nimet, kääntäminen, 
vieraannuttaminen, 
henkilönnimet, etunimet, 
lempinimet, sukunimet, 
kotouttaminen, 
fantasiakirjallisuus 

http://melinda.kansalliskirjast
o.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSH
M7BIIILSY27EGMJ2F487ASDET
N6S1EMP-08179?func=full-
set-
set&set_number=133099&set
_entry=000003&format=999 

Ei sähköistä versiota 

Nieminen, Reija Nimet ja nimeämättömyys Leena Landerin 
Harjula-trilogiassa 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, nimet, 
merkitykset, sarjakuvat, 
kirjallisuuden kieli, Leena 
Lander, Tummien 
perhosten koti, Tulkoon 
myrksy, Iloisen 
kotiinpaluun asuinsijat 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=227
0050 

Ei sähköistä versiota 

Nisula, Niina Aadolfinsaarentiestä Äkkikalliontiehen: 
tutkielma Kangasalan osoitenimistä. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2003 kaavanimistö osoitenimet, tiennimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/90511?show=full 

vain kuvailutiedot 

Nitovuori, Maiju Harry Potter -sarjan henkilönnimistö 
sukupuolisuuden ilmentäjänä 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Kirjallisuus 2015 kirjallisuuden 
nimistö 

henkilönnimet, 
kirjallisuuden henkilöt, 
Harry Potter, J. K. Rowling 

http://herkules.oulu.fi/thesis/
nbnfioulu-201506031759.pdf  

 

Niukkanen, Riitta Rakennusnimitykset eräiden Kangasalan kylien 
maatiloilla 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2007 rakennusten nimet 

 
http://tampub.uta.fi/handle/1
0024/78374?show=full 
 

vain kuvailutiedot 

Numminen, Sara Herttoniemen ja Siilitien ala-asteista Hertsikan 
ala-asteen kouluksi 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 rakennusten nimet nimistöntutkimus, slangi, 
paikannimet, oppilaitosten 
nimet, Helsinki 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201610132864 

 

Nurminen, Minna Lasten etunimet ja valintaperusteet Suomessa 
asuvissa monikielisissä perheissä 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 henkilönnimistö etunimet, henkilönnimet, 
monikielisyys, 
nimistötutkimus 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Nurminen, Terhi Tyne Valley Place-Names Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Englantilainen 
filologia 

2007 paikannimistö nimistöntutkimus, 
toponymics, paikannimet, 
place-names, Englanti, 
Tyne-Valley 

http://tampub.uta.fi/bitstrea
m/handle/10024/78311/gradu
02047.pdf?sequence=1 

 

Oinonen, Laura Vilho, Festivo ja Tahdonvoima : suomalaisten 
juustojen tuotenimien tarkastelua 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 elintarvikkeiden 
nimet 

elintarvikkeet, juusto, 
mielikuvat, nimet, 
tavaramerkit 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485436 

Ei sähköistä versiota 

Oksanen, Karoliina Suomenruotsalaisten lasten nimet Helsingissä ja 
Vaasassa vuonna 2011. Näkyykö kaksikielisyys? 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, etunimet, 
suomenruotsalaiset, lapset, 
kaksikielisyys, nimenanto, 
Helsinki, Vaasa 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=240
7413 

Ei sähköistä versiota 

Oksanen, Reetta "Se nimen määrää kenen lapsi on". Sukujen 
etunimistä ja nimeämismalleista Pohjois-
Savossa ja Pohjanmaalla 1700-luvun alusta 
1900-luvun alkuun 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

 
2007 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 

etunimet, henkilönnimet, 
nimeämismallit, 
nimivalikoima, Savo, 
Pohjois-Pohjanmaa 

http://epublications.uef.fi/pub
/URN_NBN_fi_joy-
20080006/URN_NBN_fi_joy-
20080006.pdf 

 

Oljemark, Linnea "Mä en oo puolikskaan niin italialainen ku nimi 
antaa ymmärtää." Vieraskieliset etunimet ja 
niiden kantajien nimi-identiteetti. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 henkilönnimistö nimi-identiteetti, 
henkilönnimet, 
vieraskielinen etunimi, 
sosio-onomastiikka, 
nimistöntutkimus 

 
Tuloste Nimiarkistossa 

http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/83PFARI89KVXHQ8QSHM7BIIILSY27EGMJ2F487ASDETN6S1EMP-08179?func=full-set-set&set_number=133099&set_entry=000003&format=999
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2270050
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2270050
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2270050
http://tampub.uta.fi/handle/10024/90511?show=full
http://tampub.uta.fi/handle/10024/90511?show=full
http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201506031759.pdf
http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201506031759.pdf
http://tampub.uta.fi/handle/10024/78374?show=full
http://tampub.uta.fi/handle/10024/78374?show=full
http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610132864
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http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
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https://helka.finna.fi/Record/helka.2485436
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407413
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407413
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2407413
http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20080006/URN_NBN_fi_joy-20080006.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20080006/URN_NBN_fi_joy-20080006.pdf
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http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20080006/URN_NBN_fi_joy-20080006.pdf


Onikki, Pirjo Onko nimellä merkitystä? Etelä-Pohjanmaan 
yritysnimistön rakenteellista ja sisällöllistä 
tarkastelua 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 2008 yritysnimet yritysnimet, 
nimistöntutkimus, 
funktionaalis-semanttinen 
malli, semantiikka, 
mielikuvat 

https://www.tritonia.fi/fi/e-
opinnaytteet/tiivistelma/2896
/Onko+nimell%c3%a4+merkity
st%c3%a4?+Etel%c3%a4-
Pohjanmaan+yritysnimist%c3
%b6n+rakenteellista+ja+sis%c
3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tar
kastelua 

pdf ladattavissa 

Pearl, Leonard Hahmonimet hahmottumassa. Disney-
piirroselokuvissa esiintyvien suomenkielisten 
henkilönnimien sananmuodostus, rakenne ja 
merkityssuhteet 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2007 henkilönnimistö antroponymia, fiktiiviset 
henkilönnimet, 
hahmonnimet, 
historiallinen morfologia, 
johto-oppi, kategoriointi, 
kognitiivinen 
kielentutkimus, 
merkityssuhde, metafora, 
metonymia, 
nimistöntutkimus, 
onomastiikka, 
prototyyppiteoria, 
sanaliitot, 
sananmuodostus, 
yhdyssanat 

http://www.doria.fi/bitstream
/handle/10024/42271/gradu%
20PEARL2007.pdf?sequence=1 

 

Pelkonen, Joanna Murteellisuus kaavanimistössä. Tarkastelun 
kohteina Etelä-Pohjanmaan murre ja 
lounaismurteet. 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 2015 kaavanimistö nimistöntutkimus, 
murretutkimus, 
kaavanimistö, Etelä-
Pohjanmaan murre, 
lounaismurteet 

http://www.tritonia.fi/?d=244
&g=abstract&abs=6227 

 

Pellikka, Tuija Maahantuotujen elokuvien nimeäminen 
Suomessa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 tuotenimet markkinointi, elokuvat, 
nimeämisperusteet, 
mainoskieli, tuotenimet, 
nimistöntutkimus, 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=249
6723 

Ei sähköistä versiota 

Perhonen, Maria Asutusnimien sisä- ja 
ulkopaikallissijataivutuksesta 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö asutusnimi, sisäpaikallissija, 
ulkopaikallissija, 
paikannimi 

 
Tuloste Nimiarkistossa 

Pernu, Anu Fiktiiviset henkilönnimet ja niiden käyttötavat 
aikakauslehtien novelleissa 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
fiktiiviset henkilöt, nimet, 
novellit 

https://jykdok.linneanet.fi/vw
ebv/holdingsInfo?bibId=11353
73 

Ei sähköistä versiota 

Perttula, Heli Etunimen sukupuoli: eron tekeminen miesten ja 
naisten nimien välille 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö etunimet, 
nimistöntutkimus, 
kansanlingvistiikka, 
suomen kieli, sukupuolierot 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485469 

Ei sähköistä versiota 

Perttunen, Mikko Juurakon Huldat ja Turhapuron Uunot. Suomen 
kaikkien aikojen katsotuimpien elokuvien 
vaikutus suomalaiseen etunimistöön. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö henkilönnimet, etunimet, 
suosio, elokuvat, fiktiiviset 
henkilöt 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Pienimaa, Terhi Nimet genreparodian välineinä Terry 
Pratchettin Kiekkomaailma-sarjassa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 kirjallisuuden 
nimistö 

fantasiakirjallisuus, 
huumori, nimet, 
kirjallisuuden kieli, 
nimistöntutkimus, suomen 
kieli, parodia 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485473 

Ei sähköistä versiota 

Pippuri, Outi Suomalaisten julkisuuden henkilöiden 
viittomanimiä ja niiden nimenantoperusteita 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomalainen 
viittomakieli 

2014 henkilönnimistö julkisuuden henkilöt, 
onomastiikka, suomalainen 
viittomakieli, viittomanimi 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201406122005 

 

https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
https://www.tritonia.fi/fi/e-opinnaytteet/tiivistelma/2896/Onko+nimell%c3%a4+merkityst%c3%a4?+Etel%c3%a4-Pohjanmaan+yritysnimist%c3%b6n+rakenteellista+ja+sis%c3%a4ll%c3%b6llist%c3%a4+tarkastelua
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/42271/gradu%20PEARL2007.pdf?sequence=1
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/42271/gradu%20PEARL2007.pdf?sequence=1
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/42271/gradu%20PEARL2007.pdf?sequence=1
http://www.tritonia.fi/?d=244&g=abstract&abs=6227
http://www.tritonia.fi/?d=244&g=abstract&abs=6227
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2496723
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2496723
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2496723
https://jykdok.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1135373
https://jykdok.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1135373
https://jykdok.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1135373
https://helka.finna.fi/Record/helka.2485469
https://helka.finna.fi/Record/helka.2485469
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/suomi-sgr/opiskelu/gradutietokanta/Sivut/home.aspx
https://helka.finna.fi/Record/helka.2485473
https://helka.finna.fi/Record/helka.2485473
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406122005
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201406122005


Pirkola, Saara Etunimien herättämät mielikuvat Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, etunimet, 
mielikuvat, asenteet, 
kansanlingvistiikka 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201208052126 

 

Pitkänen, Anna "Neiti Voutilainen päätti sitten könytä kotiin 
aamulehden kanssa" : erilaisia sukunimen 
käyttötapoja ja tapoja suhtautua sukunimen 
käyttöön 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö haastattelututkimus, 
puhuttelu, sukunimet, 
nimistöntutkimus 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2485347 

Ei sähköistä versiota 

Pohjanvirta, Tuija Ikäihmisten avo- ja laitospalveluyksiköiden 
nimistö 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 rakennusten nimet hoitolaitokset, nimet, 
mielikuvat, 
nimistöntutkimus, 
paikannimet, suomen kieli, 
vanhainkodit, 
palvelukeskukset, 
vanhustenhuoltolaitokset, 
yritykset 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2272327 

Ei sähköistä versiota 

Pohto, Anu Nimet ja nimitykset Luupää-sarjakuvassa Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 kirjallisuuden 
nimistö 

nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, nimet, 
merkitykset, sarjakuvat, 
Luupäät 

https://jykdok.linneanet.fi/vw
ebv/holdingsInfo?bibId=11471
17 

Ei sähköistä versiota 

Poso, Laura Lapsi nimeltä Tuisku : molemmille sukupuolille 
annetut ensimmäiset etunimet 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
etunimet, sukupuoli 

http://www.doria.fi/handle/1
0024/124320 

Ei sähköistä versiota 

Pylkkö, Helka Määritelty Hän. Henkilön nimeäminen ja 
kuvaaminen Suomen Kuvalehden Hän-palstalla 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2012 henkilönnimistö nimeäminen http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/83135 

 

Pylvänäinen, Liina Suomalaisten kalenterinimien kielellinen 
rakenne 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, etunimet, 
suomen kieli 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Rahja, Joni J. A. Translation of Personal Names in Robin Hobb's 
Fantasy Trilogies The Farseer Trilogy and The 
Tawny Man 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Englannin kieli 
ja kääntäminen 

2013 kirjallisuuden 
nimistö 

henkilönnimet, 
kirjallisuuden henkilöt, 
kääntäminen 

http://epublications.uef.fi/pub
/urn_nbn_fi_uef-20130673/ 

Teos käytettävissä ainoastaan 
kampuskirjastossa. 

Rajahonka, Tytti Joutsan keskustaajaman nimistömaisema Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 kaavanimistö nimistöntutkimus, Joutsa, 
erisnimet, paikannimet, 
kadut, toiminimet, 
paikallisuus 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201206111845 

 

Rajasuu, Riitta Kuopiossa, Oulussa ja Turussa vuosina 1725–
1744 ja 1825–1844 syntyneiden kastenimet 

Väitöskirja Itä-Suomen 
yliopisto 

 
2013 henkilönnimistö etunimet, kastenimet, 

henkilönnimet, 
nimistöntutkimus, sosio-
onomastiikka, biografis-
genealoginen tutkimus, 
innovaatioiden 
diffuusioteoria, 1700-luku, 
1800-luku, Kuopio, Oulu, 
Turku 

http://epublications.uef.fi/pub
/urn_isbn_978-952-61-1106-
3/urn_isbn_978-952-61-1106-
3.pdf 
 

http://epublications.uef.fi/pub/ur
n_isbn_978-952-61-1106-3/ 
 
Pysyvä linkki julkaisuun: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
61-1106-3 
 
 

Randelius, Paula Nimien ja muiden reaalioiden 
käännösstrategioita Gösta Knutssonin Pelle 
Svanslös -kirjojen suomennoksissa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli ja 
kulttuuri 

2015 kirjallisuuden 
nimistö 

lastenkirjallisuus, 
kääntäminen, 
käännösstrategiat, reaalia, 
kotouttaminen, Pekka 
Töpöhäntä 

 
kopio Nimistökirjastossa 

Ranki, Vuokko Svenska släktnamn i Viborg 1800-1900 Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2013 henkilönnimistö 1800-luku, 
nimistöntutkimus, 
sukunimet, ruotsinkieliset, 
Viborg, Viipuri 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2958752 

Ei sähköistä versiota 
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Rauhala, Mika Förnamnsskicket i de två åländska kommunerna 
Eckerö och Jomala 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2012 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
etunimet, ruotsin kieli 
1700-luku, 1800-luku, 
Eckerö, Jomala 

https://volter.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=158593
5 

Ei sähköistä versiota 

Rauman, Johanna Tähtivalo vai Tähtisade? Nimilakia 
tulkitsemassa. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, etunimet, 
nimilait, laintulkinta, 
muutos, nimenvalinta, 
nimenmuutokset, 
kotimainen nimikäytäntö 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=223
0880 

Ei sähköistä versiota 

Raunamaa, Jaakko Kirkkonummen järvien ja lampien nimet Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, vesistönimet, 
historia Kirkkonummi, 
esihistoria, Uusimaa 

 
kopio Nimistökirjastossa 

Rekola, Sanna Keijumäki vai Keijukallio? Asikkalan 
maankohoumien nimet ja nimimallit 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2008 paikannimistö maankohoumat, nimimallit http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/78596 

 

Riikkula, Anu Suomalaisten astiastojen nimet. Rakenteen ja 
nimeämisperusteiden tarkastelua. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 tuotenimet nimistöntutkimus, 
kaupalliset nimet, 
tuotenimet, rakenne, 
semantiikka 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-
20140618 

 

Rimpeläinen, Jenni E. Paikannimen monet tarinat. Varkautelaisten 
kansanetymologisia tulkintoja kaupunkinsa ja 
sen lähialueiden paikannimistä. 

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 paikannimistö paikannimi, 
kansanetymologia, 
nimeämisperuste, 
etymologinen tutkimus, 
typologinen 
nimistöntutkimus, 
kansanlingvistiikka 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-
20110091 
 

 

Rinta-Karjamaa, Iiris Ilmajoen ja Lapuan-Kauhavan Alajoki-laaksojen 
viljelysnimien nimeämisperusteet 

Pro gradu Vaasan 
yliopisto 

Nykysuomi 2012 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, viljelysnimet, 
syntaktis-semanttinen 
analyysi 

http://www.tritonia.fi/?d=244
&g=abstract&abs=4998 

 

Ripatti, Meri Asuntokupla ja Elythiél. Pelihahmojen 
nimeäminen The Sims -peleissä ja World of 
Warcraftissa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 pelihahmojen 
nimet 

nimistöntutkimus, 
onomastiikka, 
hahmonnimet, 
henkilönnimet, 
käyttäjänimet, 
kirjallisuusnimet, 
pelihahmot, The Sims, 
World of Warcraft 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/160462/Ri
patti_Meri_Pro%20gradu_201
6.pdf?sequence=2 

 

Ripatti, Meri "Kuin omia lapsia nimeäisi". Pelihahmojen 
nimeäminen The Sims -peleissä. 

Kandidaatin 
tutkielma 

Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, 
nimeämisperusteet 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=246
4116 

Ei sähköistä versiota 

Roos, Heli Pieni ja pippurinen, kierokin ehkä - Etunimistä 
syntyvät mielikuvat 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2009 henkilönnimistö etunimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/80741 

 

Rousu, Emma Kape, Kuikku ja K-silta. Oulun epäviralliset 
kaupunkinimet. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 epävirallinen 
nimistö 

paikannimet, nimet, 
nimistöntutkimus, Oulu 

https://oula.linneanet.fi/vweb
v/holdingsInfo?bibId=1104583 

Ei sähköistä versiota 

Runtti, Minna-Liisa Sahalahden ja Kangasalan asukkaiden 
suhtautuminen valittuihin tiennimiin 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2014 kaavanimistö tiennimet, sosio-

onomastiikka 
http://tampub.uta.fi/handle/1
0024/95292?show=full 
 

vain kuvailutiedot 

Rämö, Johanna Päivikin sadusta Metsolan lapsiin : Aili 
Somersalon lastenkirjojen nimistö 1910-luvulta 
1950-luvulle 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 kirjallisuuden 
nimistö 

lastenkirjallisuus https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/28229/pai
vikin.pdf?sequence=3 

 

Räsänen, Kerttu Suomalaisten hiphopmuusikoiden artistinimien 
muoto ja merkitys 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 taiteilijanimet nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, muusikot, 
hip hop, semantiikka, 
rakenne 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201303031289 
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Salmi, Maria Polykarpus, Saima, Minea. Nimet vuosien 1900, 
1929 ja 2010 suomen- ja ruotsinkielisissä 
nimipäiväkalentereissa. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 henkilönnimistö almanakat, etunimet, 
ruotsin kieli, suomen kieli 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201310216764 

 

Salo, Teemu Elixia-liikuntakeskuksen ryhmäliikuntatuntien 
nimistä 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 tuotenimet nimistöntutkimus, 
kansanlingvistiikka, 
tuotenimet, 
kyselytutkimus, nimistö 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201401291159 

 

Sandström, Marina Bruna, Udrun och Autumn rain. En studie av 
nötkreatursnamn och namngivning av 
nötkreatur. 

Pro gradu Åbo akademi Svenska 2011 eläinten nimet nimistöntutkimus, 
nautaeläimet 

https://alma.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=109688
4 

Ei sähköistä versiota 

Sarhemaa, Maria Oskarinkokoinen ovimikko. Etunimien 
appellatiivistuminen suomalaisissa ja 
unkarilaisissa slangiyhdyssanoissa. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö appellatiivistuminen, 
henkilönnimet, 
nimistöntutkimus, slangi, 
yhdyssanat, unkarin kieli 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201206011776 

 

Sartjärvi, Maija Aija ja Meija, Anja ja Minja. Kaksitavuisten ija- ja 
nja-päätteisten naistennimien yleistyminen ja 
suosionvaihtelu. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, etunimet, 
suosionvaihtelu, nimien 
rakennetyypit, nimimuoti 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201108112010 

 

Sipilä, Kirsi Ortnamn i Esbo. Namnbruk och tvåspråkighet. Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2016 paikannimistö kaksikieliset paikannimet, 
Espoo, epäviralliset 
paikannimet, 
nimistöntutkimus  

https://helda.helsinki.fi/handl
e/10138/161844 

Ei sähköistä versiota. 

Sipilä, Riikka-Tiina Paiseenperältä Laitakaribialle. Kemin 
epäviralliset paikannimet. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 paikannimistö paikannimet, epäviralliset 
paikannimet, Kemi 

http://herkules.oulu.fi/thesis/
nbnfioulu-201304051149.pdf  

 

Sissonen, Outi Hukka, Morris ja Selma. Puhdas- ja 
sekarotuisten koirien nimeäminen 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 eläinten nimet nimistöntutkimus, koirat, 
kutsumanimi, 
henkilönnimi, lempinimi, 
nimenantoperuste 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/160463/Si
ssonen_Outi_Progradu_2016.
pdf?sequence=2 

 

Soika, Alina Paula Виляние коннотации и звукозимволизма на 
образование ассоциативного значения 
онимов (Konnotaation ja foneettisen 
symbolismin vaikutus nimen assosiatiivisen 
merkityksen muodostumisessa) 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Venäjän kieli ja 
kirjallisuus 

2010 erisnimet assosiaatio, 
nimistöntutkimus, venäjän 
kieli, kielentutkimus, 
fonetiikka, symbolit, 
konnotaatio, 
sanasemantiikka 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=222
3856 

Ei sähköistä versiota. Venäjäksi. 

Šornova,́ Katerina Sukupuolitetut sanat ja kuvat. 
Syntymäilmoitusten kummastelua. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Sukupuolentutki
mus, Suomen 
kieli ja kulttuuri 

2011 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, queer-
tutkimus, kielitiede, 
diskurssianalyysi, kriittinen 
diskurssianalyysi, 
sukupuoli, 
performatiivisuus, 
syntymäilmoitukset, 
nimeäminen 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=226
7725 

Ei sähköistä versiota 

Sorsa, Essi Oppimateriaalien nimet ja nimeäminen Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 tuotenimet tuotenimet, kaupallinen 
nimistö, nimistöntutkimus, 
nimeäminen, 
oppimateriaalit, 
kustannustoiminta, 
markkinointi 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/156357/o
ppimate.pdf?sequence=1 

 

Stormbom, Elina "Sukunimeni on kuin moottoripyöräjengiläiselle 
liivi – en luopuisi siitä mistään hinnasta." 
Nuorten naisten sukunimen valinta avioliiton 
yhteydessä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 henkilönnimistö sukunimet, valinta, 
identiteetti, 
nimistöntutkimus, 
henkilönnimet, sosio-
onomastiikka 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=237
3262 

Ei sähköistä versiota 
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Sundqvist, Carola Användingen av stadsnamn bland unga 
studerande i Vasa 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Nordiska språk 2010 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, ruotsin kieli, 
sosio-onomastiikka, nimien 
käyttö, kaupunkinimistö, 
Vaasa 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=225
5095 

Ei sähköistä versiota 

Suntio, Anna Finnair, Metso ja Sampo - suomen kieli ja 
suomalaisuus pörssiyhtiöiden nimissä 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 yritysnimet pörssiyhtiöt https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/43183/fin
nairm.pdf?sequence=1 

https://helda.helsinki.fi/handle/1
0138/43183 

Suomalainen, Elina Paikannimien käytön erot syntyperäisillä 
helsinkiläisillä ja muualta muuttaneilla: 
tutkimusalueena Helsingin kallio 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö paikannimet, 
nimistöntutkimus, sosio-
onomastiikka, virallinen ja 
epävirallinen paikannimi, 
slangipaikannimi, Helsinki, 
Kallio 

 
kopio Nimistökirjastossa 

Suutala, Päivi Nimenkäyttäjien näkökulma Ylöjärven 
kadunnimiin 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2011 kaavanimistö kadunnimet, sosio-

onomastiikka 
http://tampub.uta.fi/handle/1
0024/82879?show=full 
 

vain kuvailutiedot 

Syrjänen, Suvi "Eli huomaat sä, mestat tiedetään." Tutkimus 
kalliolaispalomiesten käyttämästä 
paikannimistöstä. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 paikannimistö haastattelut, palomiehet, 
ammattikieli, paikannimet, 
nimistöntutkimus, slangi, 
Helsinki, Kallio 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=249
6727 

Ei sähköistä versiota 

Sällsten, Sara Nimi ja identiteetti : Suomessa syntyneiden 
liettualaisten lasten nimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Balttilaiset 
kielet ja 
kulttuurit, 
Liettuan kielen 
ja kulttuurin 
linja 

2013 henkilönnimistö etunimet, identiteetti, 
kansallinen identiteetti, 
liettualaiset, Suomi, 
nimistöntutkimus, Liettua, 
nimenvalinta 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2501153 

Ei sähköistä versiota 

Söyrinki, Sini Tytön, pojan vai kenen tahansa nimi? 
Harvinaisten etunimien sukupuolen kokeminen. 

Kandidaatin 
tutkielma 

Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 henkilönnimistö nimistöntutkmus, 
henkilönnimet, etunimet, 
sukupuoli, 
sukupuolineutraalius 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201505081775 

 

Tahvanainen, Tiina Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän 
ja lukijan ongelmana  

Pro gradu Itä-Suomen 
yliopisto 

Venäjän kieli ja 
kääntäminen 

2013 henkilönnimistö transkriptio, erisnimi, 
venäjä 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-
20130623 

 

Takala, Suvi ”Mä lähären tästä ny Seinikselle”: Seinäjoen 
epävirallisten paikannimien tunteminen ja 
käyttö 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2017 paikannimistö nimistöntutkimus, 
kaupunkinimistö, 
epäviralliset paikannimet, 
kansanonomastiikka, 
Seinäjoki 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201702091288 

 

Tella, Petra Imatran Tainionkosken paikannimet. 
Kansanetymologinen ja tieteellinen näkökulma 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, 
kansanonomastiikka, 
kansanetymologiat, 
etymologinen tutkimus, 
semantiikan tutkimus, 
Imatra 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/161833/T
ella_Petra_Pro%20gradu_201
6.pdf?sequence=2 

 

Torro, Fanny Murakin ja Päijät Metallin jäljillä. Kielellinen 
alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen 
Muuramen yritysnimistössä. 

Pro gradu Jyväskylän 
yliopisto 

Suomen kieli 2013 yritysnimet yritysnimet, 
nimistöntutkimus, 
paikallisuus, alueellinen 
identiteetti, 
kulttuurimaantiede, 
Muurame, Keski-Suomi 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201306282052 

 

Tuomi, Tarja Salon kadunnimet Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2008 kaavanimistö kadunnimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/79014?show=full 

vain kuvailutiedot 

Turunen, Eeva Itiksestä Steissille ja Kessoilta Kaivariin. 
Itähelsinkiläisten nuorten mestat Stadissa. 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2011 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, slangi, nimien 
käyttö, kaupunkinimistö, 
Helsinki 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=237
3265 

Ei sähköistä versiota 
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Tuura, Adele Verkkoyhteisö Suomi24:n Treffit-
seuranhakupalvelun käyttäjien nimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 nimimerkit nimistöntutkimus, 
onomastiikka, 
käyttäjänimet, 
henkilönnimet 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201609212750 

 

Vainio, Siiri Suomalaisen populaari- ja rap-musiikin 
taiteilijanimistö 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2014 henkilönnimistö nimistöntutkimus, 
populaarimusiikki, 
kognitiivinen kielitiede, 
funktionaalinen kielitiede 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/h
um/yksikot/suomi-
sgr/opiskelu/gradutietokanta/
Sivut/home.aspx 

Poimittu Turun yliopiston 
Suomen kielen ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen Pro 
gradu -tietokannasta. Ei sähköistä 
versiota. 

Valkama, Johanna Aatoksenkadulta Yliskujalle: tutkielma 
Hervannan kadunnimistä 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2008 kaavanimistö kadunnimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/79430 

 

Valkeinen, Sonja Käärme-alkuiset perinnäiset paikannimet Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 paikannimistö paikannimet, luontonimet, 
nimistöntutkimus, 
käärmeet 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201702071252 

 

Verho, Satu Yleisurheilijan nimeäminen ja luonnehtiminen 
lehtiteksteissä 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2006 henkilönnimistö nimeäminen http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/93348 

vain kuvailutiedot 

Vidberg, Maria  Stadsnamn i Nykarleby : en socioonomastisk 
studie av ortnamn och attityder till dem 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Nordiska språk 2007 paikannimistö kaupunkinimistö, 
Uusikaarlepyy, sosio-
onomastiikka 

https://helda.helsinki.fi/bitstr
eam/handle/10138/33640/sta
dsnam.pdf?sequence=1 

 

Viiman, Jarkko Paikannimet suomalaisten matkailuesitteiden 
saksankielisissä käännöksissä 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

Käännöstiede 
(saksa) 

2012 paikannimistö paikannimi, 
maantieteellinen nimi, 
reaalia, 
käännösmenetelmä, 
matkailuesite, suomi, saksa 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-
23009 

 

Viinikainen, Taru Taipuuko akrobaatti Aleksandra? 
Nimikekonstruktio ja nimikkeen taipuminen 
lehtikielessä 1900-luvulta 2000-luvulle. 

Väitöskirja Itä-Suomen 
yliopisto 

 
2010 henkilönnimistö tittelit, taivutus, lauseoppi, 

kielenhuolto, konstruktiot 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-61-0003-6 

ISBN: 978-952-61-0002-9 (nid.), 
ISBN: 978-952-61-0003-6 (PDF) 

Wiklund, Eva Porissa vuosina 1855–1905 annettu etunimistö, 
erityisesti omaperäiset nimet 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2012 henkilönnimistö etunimet, 
nimistöntutkimus, Pori 

https://helka.linneanet.fi/cgi-
bin/Pwebrecon.cgi?BBID=244
6178 

Ei sähköistä versiota 

Vilponen, Soile Jalasjärven epävirallinen paikannimistö. Eri-
ikäisten nimistön tarkastelua. 

Pro gradu Turun 
yliopisto 

Suomen kieli 2015 paikannimistö nimistöntutkimus, 
paikannimet, epävirallinen 
nimistö, eri-ikäisten 
nimistö, kaupunkinimistö, 
sekundaari ja primaari 
paikannimi 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe201505269179 

 

Wiren, Jonna Nykysuomalaisen perhe-käsitteen ja 
sukulaisnimistön tarkastelua. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2001 henkilönnimistö sukulaisnimistö http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/88956?show=full 

vain kuvailutiedot 

Vuolle, Marjut ”Et etutöölööläisenä se Taka-Töölööki oli vähä 
ku ulkomaille menis”. Töölön paikannimet 
1970-, 1990- ja 2010-luvuilla 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 paikannimistö paikannimet, paikanlaji, 
kaupunkinimistö, sosio-
onomastiikka, Töölö 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201606022068 

 

Vuoristo, Riikka Oiva, Emmaliini ja Mamman pikkumies – ihmisiä 
vai koiria? Koiran inhimillistäminen nimeämisen 
ja nimikäsitysten valossa. 

Pro gradu Oulun 
yliopisto 

Suomen kieli 2010 eläinten nimet nimistöntutkimus, nimet, 
koirat, antropomorfismi 

https://oula.linneanet.fi/vweb
v/holdingsInfo?bibId=1104586 

Ei sähköistä versiota 

Väinä, Tuomas Kyröskosken kadunnimistö: reilut 60 vuotta 
nimiä tehdaskylän kaavoihin. 

Pro gradu Tampereen 
yliopisto 

 
2002 kaavanimistö kadunnimet http://tampub.uta.fi/handle/1

0024/89927?show=full 

vain kuvailutiedot 

Öhman, Janina Hur Sumpbåtsfladan blev Lagunen : ortnamnen 
på skärgårdsorten Halstö under ett sekel 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Pohjoismaiset 
kielet 

2010 paikannimistö nimistöntutkimus, 
nimenmuutokset, 
kielikontaktit, Raasepori, 
Raseborg 

https://helka.finna.fi/Record/
helka.2958643 

Ei sähköistä versiota 
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Ölander, Milla Rotukoirien nimistä ja nimenannosta Pro gradu Åbo akademi Finska 2011 eläinten nimet nimenanto, koirat,  
nimistöntutkimus 

https://alma.linneanet.fi/vwe
bv/holdingsInfo?bibId=109534
8 

Ei sähköistä versiota 

Österbacka, Mika Neuvottelutilojen nimet – Neuvottelutilanimistö 
ABB:n Pitäjänmäen kampuksella 

Pro gradu Helsingin 
yliopisto 

Suomen kieli 2016 neuvottelutilojen 
nimet 

nimistöntutkimus, 
neuvottelutilojen nimet, 
ABB, ryhmänimi, 
funktionaalis-semanttinen 
analyysi, temaattinen 
ryhmä 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib
-201611032947 
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