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Lukijalle

XXVII Kielitieteen päivät pidettiin Oulussa 19.–20. toukokuuta 2000. Päivät alkoivat ava-
jaisilla, joiden ohjelmaan kuuluivat vararehtori Irma Sorvalin avauspuhe, yliopiston multi-
visioesitys sekä dosentti Pirjo Hiidenmaan ja professori Leona van Vaerenberghin pleenu-
miesitelmät. Suomen Kielitieteellinen Yhdistys järjesti päivillä paneelikeskustelun Pohjois-
ten kielten uhanalaisuus, jonka puheenjohtajana toimi dosentti Lea Laitinen. Päivien aika-
na perustettiin myös Suomen kognitiivisen kielentutkimuksen yhdistys FiCLA. Esitelmiä
pidettiin kuudessa eri sektiossa kaikkiaan 93. Sektioista kolme oli teemasektioita: tekstin-
tutkimuksen, kognitiivisen kielentutkimuksen ja lapsenkielen sektiot. Lisäksi päivillä oli
posteriesitys Teksti työnä, virka kielenä. Osallistujia päivillä oli noin 180.

Tämä julkaisu sisältää vararehtorin avauspuheen, professori van Vaerenberghin pleenu-
miesitelmän, 28 sektioesitelmän pohjalta kirjoitettua artikkelia sekä kolme paneelipuheen-
vuoroa. Julkaisutoimikuntana ja refereinä ovat toimineet päivien järjestelytoimikunnan
jäsenet. Sen lisäksi on käytetty useita ulkopuolisia refereitä. Parhaat kiitokset kaikille!

Oulussa 15.8.2001

Helena Sulkala Leena Nissilä



Avaus ja yliopiston tervehdys

Irma Sorvali

Arvoisat Kielitieteen päivien osallistujat, hyvät kollegat, liebe Kollegin!

Oulun yliopiston puolesta minulla on suuri kunnia ja ilo tuoda yliopiston tervehdys näille
järjestyksessä XXVII Kielitieteen päiville, joiden järjestämisestä ovat nyt omalla vuorol-
laan vastanneet Oulun yliopiston kieliaineiden laitokset yhdessä.

Oulun yliopistossa on tammikuusta 2000 lähtien kaikkiaan kuusi tiedekuntaa, joista
uusin on taloustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto on keski-ikäinen (42-vuotias) yliopisto.
Opiskelijoita yliopistossa on yhteensä 13 500 ja henkilökuntaa noin 3 200. Niistä yliopiston
elimistä tai toimikunnista, joiden tehtäväalue tavalla tai toisella liittyy tieteeseen eli Kieli-
tieteen päivien teemaan, voin mainita kaksi uudemmista. Toinen on vuoden 2000 alussa
toimintansa aloittanut tiedeneuvosto, joka käsittelee nimensä mukaisesti yliopiston tiede-
asioita. Tällainen elin on ollut Helsingin yliopistossa jo aiemmin. Toinen näistä elimistä on
yliopiston hallituksen perustama etiikka-työryhmä, jonka tehtäviin kuuluvat monenlaiset
eettiset kysymykset. Oulun yliopisto on useimpien yliopistojen ja tutkimuslaitosten tavoin
sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita. Tiedekunnat ovat al-
kaneet perustaa omia eettisiä toimikuntiaan, mikä on hyvin tärkeää nykyisessä tiede-
maailmassa.

Mainittakoon, että saamen kieli Oulussa saa valtakunnallisen erityisaseman vuoden
2001 alussa. Saamen kieltä ja kulttuuria sekä saamen kielen aineenopettajakoulutusta
lähdetään kehittämään opetusministeriön myöntämien varojen turvin Oulun yliopiston
humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan välisenä yhteistyönä. Päävastuu on huma-
nistisella tiedekunnalla. Oulun yliopistoon kuuluvalla sateenvarjo-organisaatiolla, Thule-
instituutilla, tulee myös olemaan valtakunnallinen erillistehtävä ensi vuoden alusta lukien.
Thule-instituutti koordinoi pohjoisuuden tutkimusta, joka on yksi Oulun yliopiston
tutkimuksellisista painoaloista.
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Kielitieteen päivillä on jo kohtalaisen pitkä traditio takanaan. Ne alkoivat Suomen kie-
len lauseopin ja semantiikan päivinä vuonna 1972 ja ovat siitä kehittyneet ja laajentuneet
kielitieteen eri osa-alueita käsitteleviksi päiviksi. Osallistujamäärät ja uudet, täsmälli-
semmät tieteellisyyden vaatimukset ovat antaneet sysäyksen tälle kehitykselle. Päivien tar-
jonta on monipuolistunut, ja mukaan on tullut kansainvälisyyttä.

Kielitieteen päivät Oulussa ovat keränneet suuren joukon, kaiken kaikkiaan yli 100
esitelmöitsijää, ja osallistujia on viime tiedon mukaan 185. Järjestelyistä vastaava työ-
ryhmä keskusteli esitelmien hyväksymisperiaatteista ja päätyi keskustelun jälkeen otta-
maan mukaan kaikki ehdotukset. Siitä syystä meillä on näillä päivillä kuusi eri sektiota,
jotka antavat runsaasti valinnan varaa. Päivien jälkeen laadittavaan julkaisuun joudutaan
tekemään karsintaa.

On mahdotonta luetella tässä yhteydessä kaikkia niitä alueita, jotka nyt ovat päivillä
edustettuina. Joitakin aihekokonaisuuksia voisi mainita, kuten suomi ja sen sukukielet, eri-
tyisesti pienet kielet, semantiikka, syntaksi, morfologia, fonetiikka, sosiolingvistiikka, kog-
nitiivinen kielentutkimus, kirjoitettu kieli, puhuttu kieli, käännetty kieli, viittomakieli ja
lapsenkieli. Nämä ovat aiheita, joita on ollut tapana tuoda esille seminaareissa, päivillä ja
konferensseissa, ja on kiinnostavaa ja jännittävää saada kuulla näiden alojen uusimmista
tutkimustuloksista. Aineistot, joiden pohjalta tutkimustyötä on tehty, näyttävät olevan hy-
vin erilaisia ja monissa tapauksissa aivan uusia tyyppejä edustavia. Myös menetelmiä on
uudistettu, ja odotetusti yhä enenevässä määrin on hyödynnetty tekniikkaa ja teknologiaa.
Tutkimustoiminnan voi myös sanoa yleisesti laajentuneen esimerkiksi uusien tutkija-
koulujen myötä. Tutkijakouluista tulisi saada vankkaan selvitykseen pohjautuvaa palautetta
eikä luottaa siihen puheeseen, jota niistä liikkuu. Lisäksi yliopistoille on asetettu uudet,
entistä suuremmat velvoitteet niin perus- kuin tohtorintutkintoihinkin. Toivottavasti meillä
on edellytyksiä vastata haasteeseen.

Yksi aihe, joka ei ole mukana ja johon itsellänikin on kiinnostusta, mutta joka ei ole
eettisesti eikä juridisesti mahdollista tehdä ainakaan siinä muodossa kuin se mielestäni
tulisi tehdä, on käsipuhelinkieli, kännykkäkieli. Tässä tarkoitan siis autenttisen kielen ana-
lyysia. Tiedän sitä jo tutkitun mm. Jyväskylässä. Tutkimusten mukaan tytöt puhuvat kän-
nykkään, pojat kirjoittavat viestejä. Kukaan meistä ei ole voinut välttyä kuulemasta kän-
nykkää käyttävän henkilön puhetta, ainakaan omaamme ja vastaanottajamme. Kyseessä ei
liene (lanka)puhelinkeskustelusta kovinkaan poikkeava kieli, mutta sisältö on erilainen.
Esimerkiksi alussa tapahtuu lokalisointi. Kännykkään puhutulla kielellä on hyvin erilaisia
muotoja ja tyylejä.

Sähköpostin yleistymisen myötä olemme tietäen tai tietämättämme kehittämässä uuden-
laista ja toisenlaista kieltä. Monesti kuulee varoituksia liiallisesta sähköpostin käytöstä. On
sanottu, että sen minkä lähettää sähköpostina, pitäisi voida yhtä hyvin olla julkaistavissa
Helsingin Sanomien etusivulla. Miltä tietokoneen välityksellä käyty sähköpostikeskustelu
kuulostaa tai paremminkin näyttää? Seuraavilla tai muilla tulevilla Kielitieteen päivillä
meillä saattaakin olla parempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa uudenlaisista kielen variaa-
tioista, niiden muodostumisesta, lainalaisuuksista, tyyleistä, kansanvälisyyksistä ja muista
ominaisuuksista. Toivottavasti tämä kehitys ei kuitenkaan liiaksi vieraannuta ihmiselle
ominaista kieltä ja aseta sitä tekniikan vaatimusten orjaksi. Siitä on jo nyt havaittavissa
joitakin pelottavia merkkejä. Mihin asti tekniikka kehittyy? Millään ei ole todistettavasti
jatkuvaa kasvua. En ainakaan usko siihen. Entä mitä kansainvälisyys voi tuoda mukanaan,
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jos olemme liian innokkaita? Siteeraan tässä maantieteen professori Olavi Heikkistä
(Oulun yliopisto), joka etiikka-työryhmän järjestämässä, tieteenteon etiikkaa käsittelevässä
Studia Ethica II -tilaisuudessa 11.5.2000 esitti mm. seuraavan:

"Suomalaiset julkaisevat yhä enemmän ulkomaisissa sarjoissa ja entistä vähemmän koti-
maisissa sarjoissa. Ei tässä ole mitään vikaa. Onhan tieteelliselle toiminnalle aina ollut
ominaista kansainvälisyys. Suomalaisuuden kannalta kyseenalaista on se, että viranhauissa,
hankerahoituksissa ja yhteisöjen arvioinneissa kotimaiset julkaisut ohitetaan miltei arvot-
tomina riippumatta niiden sisällöstä ja laadusta. Paradoksista on, että ulkomaalaisiin melko
kylmäkiskoisesti suhtautuvat suomalaiset näkevät oman arvonsa vasta ulkomaalaisten
arvostuksen kautta.

Suomalainen tiede on todettu monen arvioinneissa hyväksi. Näyttää kuitenkin siltä, että
tämäkään ei riitä itsetuntoamme kohentamaan. Onko meidän luovuttava vielä kansallisesta
minästämme ja äidinkielestämme osoittaaksemme, että olemme kasvaneet kansainväli-
syyteen." (Olavi Heikkinen 11.5.2000.)

Haluaisin lopuksi painottaa äidinkielen merkitystä kaikissa sille kuuluvissa yhteyksissä.
Äidinkieli, pienet kielet erityisesti, on tunnetusti kohdannut monenlaisia uhkia, joiden
ennaltaehkäisyyn meidän tulisi puuttua. Koulun ja yliopiston edustajien, opettajien ja tutki-
joiden, tulisi tarkkaavaisesti kiinnittää huomionsa äidinkieleen ja sen tilaan, sillä hyvä
äidinkieli on perusta kaikelle muulle kielelliselle kehitykselle ja vieraan kielen oppimiselle.
Meidän on vastuu, ja meidän tulee tarvittaessa ryhtyä myös toimenpiteisiin. Aikaa ei meillä
ole hukattavissa.

Näillä kielitieteen päivillä on kaksi pyydettyä plenaariesiintyjää. Ensimmäisenä puhu-
jana heistä on dosentti Pirjo Hiidenmaa Helsingistä. Hän on Kielitoimiston johtaja, ja hän
jos kuka on asiantuntija puhumaan aiheesta Kieli huollon ja tutkimuksen kohteena.
Professori, tohtori Leona van Vaerenbergh tulee Antwerpenissä sijaitsevasta laitoksesta
nimeltä Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Hän on erikoistunut kääntämiseen, kään-
nöstieteeseen ja kääntämisen opettamiseen. Kielen eri variaatiot, myös historiallisesti aja-
tellen, ovat niinikään hänen erityisalaansa. Monikielinen Belgia on antanut mahdollisuuden
monipuoliseen kielten välisten kontaktien selvittelyyn, josta mm. saamme kuulla hänen
plenaariesitelmässään Die Rolle der Sprache in der Geschichte der belgischen Staats-
struktur. Lisäksi professori Leona van Vaerenbergh on Oulun yliopiston saksan, ranskan ja
pohjoismaisten kielten laitoksen monipuolinen, monivuotinen yhteistyökumppani.

Oulun Kielitieteen päivien monipuolisen ohjelman tuottajia olette te, hyvät läsnäolijat.
Tämä ohjelma antaa meille mahdollisuuden monipuolisiin, innostaviin keskusteluihin.
Mukava kun aloitte meitä!

Hyvät Kielitieteen päivien osanottajat! Julistan XXVII Kielitieteen päivät avatuiksi!



Die Rolle der Sprache in der Geschichte der belgischen
Staatsstruktur

Prof. Dr. Leona Van Vaerenbergh

Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Antwerpen

Belgien stellt sich vor

Das Königreich Belgien ist ein kleines Land in Westeuropa: Es hat eine Fläche von 30 500
Quadratkilometern und zählt etwa 10 Millionen Einwohner. Es grenzt nördlich an die
Niederlande, östlich an Deutschland, südlich-südöstlich an Luxemburg und südlich-
südwestlich an Frankreich. Zum Teil sind es die großen Nachbarn, die Belgien zu dem
Staat gemacht haben, der er jetzt ist. Gleich schon springt ins Auge, dass deren Sprache die
drei belgischen Nationalsprachen abgeben. Aufgrund der Sprache und Kultur unterscheidet
man in Belgien drei Gemeinschaften: die flämische Gemeinschaft, die französische
Gemeinschaft und die deutschsprachige Gemeinschaft (siehe Karte 1). Es gehört aber zur
spezifischen Eigenart des belgischen Föderalismus, dass es neben dieser Einteilung noch
eine andere gibt, namentlich diese in drei Regionen: die flämische Region, die wallonische
Region und die Region der Hauptstadt Brüssel (siehe Karte 2). Diese zweite Einteilung ist
vor allem territorialer Natur. Wenn wir beide Einteilungen zusammenlegen, stellt sich
heraus, dass es drei Sprachgemeinschaften, aber insgesamt vier Sprachgebiete gibt: das
niederländischsprachige, das französischsprachige und das deutschsprachige Gebiet sowie
das zweisprachige Gebiet der Hauptstadt Brüssel mit seinen neunzehn Gemeinden.
Daneben gibt es auch noch Gebiete mit anderssprachigen Minderheiten, die im Bereich der
Verwaltung Spracherleichterungen bekommen. Im belgischen Kontext spricht man von
„Sprachfazilitäten“. Die Karte 3 im Anhang, auf der die Sprachgrenzlinie gemäß des
Gesetzes vom 8. November 1962 abgebildet wird, zeigt, dass es auf der Grenze zwischen
dem niederländischsprachigen und dem französischsprachigen Gebiet Gemeinden mit
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französischsprachiger bzw. niederländischsprachiger Minderheit gibt, und wie es zwischen
dem französischsprachigen und deutschsprachigen Gebiet eines mit deutschsprachiger
Minderheit gibt. Die Einführung und die Anwendung der Sprachfazilitäten haben vor allem
in der Voergegend und in den Brüsseler Randgemeinden (siehe Karte 4) regelmäßig Staub
aufgewirbelt.

In der Entstehungsgeschichte Belgiens und in der Entwicklungsgeschichte dieses Staates
und seiner politischen Struktur spielt die Sprache, inklusive Kultur und Ideologie von jeher
eine bedeutende Rolle als Instrument und Triebkraft der Politik sowie als Instrument zur
Bekämpfung der Politik.

Das Königreich Belgien zwischen Frankreich und den Niederlanden:
Französierung und Niederlandisierung

Nachdem im Jahre 1795 Frankreich die Südlichen Niederlande annektiert hatte, war zum
ersten Mal von einer zielbewussten Sprachpolitik die Rede: Eine systematische
Französierung sollte die Einheit der Nation fördern. Ein Teil des Bürgertums bekannte sich
freiwillig zu Frankreich und zum Französischen, weil es dies als Mittel zum sozialen
Aufstieg betrachtete. Auf diese Weise trugen in den Südlichen Niederlanden die eigenen
Bürger zur Französierung in der Verwaltung und im Gerichtswesen bei. 1814, nach der
Niederlage Napoleons, kamen die Provinzen, die jetzt den Staat Belgien bilden, an die
Nördlichen Niederlande und also unter die Aufsicht des Niederländischen Königs Wilhelm
I. Er wollte die Französierung rückgangig machen und strebte auf zwei Wegen eine
Niederlandisierung an. Er führte in den flämischen Provinzen das Niederländische als
offizielle Sprache ein und förderte den Unterricht in niederländischer Sprache. Es erwies
sich bald, dass sowohl die Katholiken, die im protestantischen Staat auf Religionsfreiheit
bestanden, wie die Liberalen, die nicht mehr an der Macht beteiligt waren, mit der Politik
Wilhelms I. unzufrieden waren. Dazu kamen die Beschwerden über seine Sprachpolitik
und die Forderung nach Sprachfreiheit. Im Jahre 1830 wird Brüssel zum Zentrum der
politischen Agitation und die Großmächte verleihen den belgischen Revolutionären das
Recht, einen belgischen Staat zu gründen. Am 17. Februar wird die belgische Verfassung
genehmigt. Belgien ist ein liberal orientiertes Königreich. Die herrschende Klasse ist das
Bürgertum. Belgien hat ein Zweikammersystem, aber das Zensuswahlrecht macht die
Abgeordnetenkammer zur Abspiegelung des Bürgertums. Der belgische Staat ist eine
Monarchie und sollte unitaristisch sein, denn dies wurde als Voraussetzung zur Stabilität
betrachtet. Die Amtssprache ist Französisch, obwohl dies nur für eine Minderheit von
Belgiern die Muttersprache ist. Die Mehrheit sprach einen flämischen Dialekt; eine
bedeutende Minderheit einen romanischen Dialekt: das Wallonische; und eine kleinere
Gruppe einen deutschen Dialekt. Das Niederländische verschwindet, weil es sich als
Standardsprache nicht genügend hatte entwickeln können. Außerdem war ‚Niederländisch‘
mit negativen Konnotationen belastet: Es erinnerte an die Zeit, von der man sich durch die
Revolution befreit hatte. Französisch war die Sprache einer politischen und sozialen Elite,
und auch die Spitzenklasse in Flandern bekannte sich zum Französischen. Man verwendet
für diese Französisch sprechenden Flamen die Bezeichnung ‚Franskiljons‘. Als kurz darauf
Flandern einen schweren wirtschaftlichen Verfall erlebte, wurde der Sprachunterschied
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noch stärker zum sozialen Unterschied: Flämisch wurde zur Sprache der Armut. Man
drehte sogar die Verhältnisse um und führte die kulturelle Armut als Grund für die
sozialwirtschaftlichen Probleme an. Es ist ersichtlich, dass in diesem jungen unabhängigen
Staat von Beginn an eine politische, soziale und linguistische Spannung anwesend ist, die
schon relativ schnell zum Entstehen einer Flämischen und einer Wallonischen Bewegung
Anlass geben wird.

Die Flämische und die Wallonische Bewegung

Der Ursprung und das 19. Jahrhundert

Die Flämische und Wallonische Bewegung sind aus unterschiedlichen Beweggründen
entstanden, sie entwickeln sich anders und haben auch andere ideologische Triebfedern.
Dennoch gibt es Berührungspunkte, vor allem weil die Wallonische Bewegung oft eine
Reaktion ist auf die Flämische.

Wie kurz die Zeit der Niederlandisierung auch gewesen war, es hatte sich doch eine
Gruppe von sprachbewussten Intellektuellen gebildet, die hauptsächlich der Mittelschicht
angehörten. Sie pflegten die niederländische Sprache und förderten die Literatur und
Kultur. Daneben verlangten sie die offizielle Anerkennung des Niederländischen neben
dem Französischen. Diese Forderung war nicht gegen den belgischen Staat gerichtet, im
Gegenteil: Die Zweisprachigkeit betrachteten sie als etwas, wodurch sich Belgien von
Frankreich abheben konnte. Dennoch standen die Machthaber dieser Forderung ablehnend
gegenüber, was die Initiatoren der Flämischen Bewegung zur Einsicht brachte, dass es
darauf ankomme, eine gewisse Macht zu erwerben. Die Wallonische Bewegung findet
ihren Ursprung in einem 1856 gegründeten kulturellen Verein, der Societé Liégoise de
Littérature Wallonne (Lütticher Verein für wallonische Literatur). Sie ist in einer ersten
Phase literarisch und anti-flämisch. Sie wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur
politischen Bewegung. Vor allem nach der Einführung des allgemeinen Pluralwahlrechts
fürchteten die Wallonen um ihre Identität.

Die Flämische Bewegung legt sich nicht auf eine Partei fest. Anfangs Instrument für den
Klerus gegen das Moderne, Revolutionäre, gegen den Sittenverfall, muss sie feststellen,
dass die kirchliche obere Schicht auf der Seite der frankophonen Elite steht. Als unter dem
Einfluss der Arbeiterbewegung das allgemeine Pluralwahlrecht für Männer eingeführt
wird, kommt sie mit dem Sozialismus in Kontakt. Als sich dann 1906 das Episkopat
weigert, das Niederländische als Kultursprache anzuerkennen und die katholische
Regierung den einschlägigen Gesetzentwurf Coremans ablehnt, sucht ein Teil der
katholischen Flämischen Bewegung Unterstützung bei der sozialistischen Opposition.

Die Sprachgesetze, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts zustande kommen, bezweckten
für Flandern Zweisprachigkeit im Gerichtswesen, in der Verwaltung, der Armee und in den
Schulen. Das 1898 genehmigte ‚Gleichheitsgesetz‘ legte die Gleichberechtigung der
französischen und der niederländischen Sprache in Gesetzestexten fest. Zwischen 1906 und
1909 versuchte die katholische Regierung einige Formen der nationalen Zweisprachigkeit
einzuführen, wobei zwei Prinzipien miteinander in Konflikt kamen, die auch noch bei der
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Staatsreform 1970 leitende Bedeutung hatten. Es sind das Territorialitätsprinzip und das
Personalitätsprinzip. Das erste Prinzip bedeutet, dass man sich an die Sprache der Region
anpasst, das zweite, dass man sich in ganz Belgien an die Sprache der Person anpasst. In
dieser Frage hat die Wallonische Bewegung einen klaren Standpunkt gegen das
Personalitätsprinzip, d.h. gegen die belgische Zweisprachigkeit bezogen. Sie verlangte das
Territorialitätsprinzip für Wallonien, also keine Anpassung an die Sprache der flämischen
Proletarier, die dort arbeiteten, und das Personalitätsprinzip für Flandern und Brüssel.

Der Erste Weltkrieg und die Zwischenkriegszeit

Auf der Schwelle zum Ersten Weltkrieg sieht die Situation kurz zusammengefasst wie folgt
aus: In der Armee ist die Zweisprachigkeit der Kader noch keine Realität. Im Bildungs-
wesen in Flandern kämpft man noch immer für eine Erweiterung des Niederländischen als
Muttersprache, und der Versuch, im Gesetz das Wort ‚flämisch‘ durch ‚Niederländisch‘ zu
ersetzen ist gescheitert.

Während des Ersten Weltkriegs entstanden Gruppen von Aktivisten, die zur
Kollaboration mit den Deutschen bereit waren und eine eigene politische Struktur für
Flandern anstrebten. In der Armee wurde eine Mehrheit von flämischen Soldaten von
französischsprachigen Offizieren geleitet, die meistens kein Niederländisch konnten. Als
Reaktion dagegen entstand die Frontbewegung, aus der sich nach 1918 ein flämischer
Nationalismus mit radikal progressivem Charakter entwickelt. Doch die Mehrheit der
Flämischen Bewegung, die nach dem Krieg schnell wieder auflebt, war dem belgischen
Staat gegenüber loyal geblieben. Es zeichnen sich innerhalb der Flämischen Bewegung
zwei Gruppen ab: die Minimalisten und die Maximalisten. Die Minimalisten wollen
innerhalb eines einheitlichen Belgiens ein deutliches, radikales Minimalprogramm durch-
setzen: die vollständige Niederlandisierung Flanderns (Territorialitätsprinzip) und die
Zweisprachigkeit der zentralen Verwaltungen. Die Maximalisten vereinigten sich 1919 in
der Frontpartei, die einen Föderalismus anstrebt. Im Laufe der dreißiger Jahre wird durch
die Sprachgesetze zur Einsprachigkeit Flanderns das Minimalprogramm realisiert: 1932
werden das Gesetz über die Niederlandisierung der Universität Gent (5. April), das Gesetz
über den Sprachgebrauch in der Verwaltung (28. Juni) sowie das Gesetz über den Sprach-
gebrauch im Grundschulunterricht und im Sekundarschulunterricht (14. Juli) genehmigt.
1936 wird im Parlament die Simultanübersetzung eingeführt. 1938 wird das Gesetz über
den Sprachgebrauch in der Armee verabschiedet. In der Wallonischen Bewegung entsteht
zum ersten Mal Kritik am Brüsseler Finanzkapital, gleichzeitig wird der Wunsch nach
Föderalisierung laut. Die Sprachgesetze von 1932 führen zum Bruch zwischen dem
wallonischen und dem Brüsseler Flügel der Bewegung. Auf der Seite der Maximalisten
wird 1933 der Flämisch-nationale Verband (VNV – Vlaams Nationaal Verbond), eine
autoritäre faschistische Partei, gegründet. Der VNV und die mit ihr verbundenen Parteien
sowie auch die französischsprachigen Rechtsextremen unter Rex kamen in den Jahren vor
dem Zweiten Weltkrieg zum alarmierenden Durchbruch.
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Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart

So wie im Ersten Weltkrieg trieben die Deutschen auch im Zweiten Weltkrieg eine
Flamenpolitik und der VNV kollaborierte von Anfang an mit Nazi-Deutschland. Das
Niederländische wurde durch diese Ereignisse noch unsympathischer. Seit dem Zweiten
Weltkrieg wird der flämische Nationalismus im frankophonen Belgien mit Nazismus, ja
mit Antisemitismus assoziiert. Aufgrund des Vorurteils, dass eine Mehrheit der Flamen
Kollaborateure gewesen seien, die Wallonen dagegen Widerstandskämpfer, entsteht eine
schwere Kluft zwischen Flamen und Wallonen, die auch heute noch in mancher Diskussion
spürbar ist. Auf dem Wallonischen Nationalkongress 1945 gibt es eine deutliche Tendenz
zum Anschluss an Frankreich und es kommt in der Wallonischen Bewegung der Wunsch
zum Föderalismus zum Ausdruck.

Die Uneinigkeit zwischen Flamen und Wallonen nach dem Zweiten Weltkrieg gewann
eine feste Kontur in der Königsfrage, die Belgien in eine fünf Jahre dauernde
Verfassungskrise stürzte. Während der Besetzung war König Leopold III. ins Gerede
gekommen; in einem Referendum stimmten 72 Prozent der Flamen für und 58 Prozent der
Wallonen gegen die Rückkehr des Königs. Der König kehrte 1950 nach Belgien zurück,
aber verzichtete auf den Thron zugunsten seines Sohnes Boudewijn (Baudouin). In dieser
Periode ist die Sprachenfrage zu einer Gemeinschaftsfrage geworden.

In den fünfziger und sechziger Jahren erlebt Flandern einen starken wirtschaftlichen
Aufstieg, während die alte Industrie in Wallonien stark zurückgeht. Der Streik gegen das
‚Einheitsgesetz‘ im Winter 1960-61 begann als nationaler Streik und endete als Streik der
wallonischen Arbeiter. Darauf gründet sich die Föderalismusforderung der Wallonischen
Bewegung auf sozial-wirtschaftliche Ungerechtigkeit; der Gegner ist seither l‘état belgo-
flamand (der belgisch-flämische Staat) und das frankophone Brüsseler Großkapital.

Das ist die Stimmung, in der man bald mit der Ausarbeitung der Staatsreform anfangen
wird. Es entstehen nun auf flämischer und auf frankophoner Seite Parteien, die die
Sprachpolitik zum wichtigsten Programmpunkt erheben. Auf flämischer Seite wird 1954
die ‚Volksunion‘ als politische Partei gegründet; gegen Ende der siebziger Jahre wird diese
Partei als Regierungspartei an der Föderalisierung mitarbeiten. Unter anderem wegen der
Kompromisse, die diese Partei als Regierungspartei schließen muss, entsteht eine neue
radikal-nationalistische, rechstextreme Partei: Vlaams Blok. Diese Partei hat vor allem seit
der Wahl 1991 mit ihrem rassistischen und separatistischen Programm Erfolg. Auf
frankophoner Seite wird der ‚Rassemblement Wallon‘ gegründet, der später in die
frankophone sozialistische Partei (PS) aufgeht und in Brüssel verteidigt die FDF (Front
démocratique francophone) die Interessen der frankophonen Brüsseler. Vor allem Brüssel
und der Rand sowie die Gemeinden entlang der Sprachgrenze, insbesondere Voeren,
bleiben ein Konfliktherd.
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Die belgische(n) Staatreform(en)

Chronologie

Eine Voraussetzung für die Staatsreform war die Festlegung der Sprachgrenze. Das Gesetz
über die Sprachgrenze wurde am 8. November 1962 ausgefertigt und trat am 1. September
1963 in Kraft. Die Gemeinden, die auf dieser Grenze liegen, wurden einem bestimmten
Sprachgebiet zugeteilt, mit Sprachfazilitäten für die Einwohner der anderen Sprachgruppe.
Gerade durch dieses Gesetz über die Sprachgrenze wurden die sechs Gemeinden der Voer-
Gegend von der Provinz Lüttich in die Provinz Limburg überführt. Gebiete mit Sprach-
fazilitäten gibt es an verschiedenen Stellen in Belgien, so auch am Brüsseler Rand (siehe
Karte 4).

Die Reform der belgischen Staatsstruktur ist bisher in vier Schritten verlaufen: 1970,
1980, 1988 und 1993. Durch die Staatsreform von 1970 wird Belgien in drei Gemein-
schaften und drei Regionen eingeteilt. Die Reform von 1980 ist vor allem eine Reform der
Institutionen. Die Gemeinschaften erhalten zusätzliche Zuständigkeiten und eine
Exekutive. Die Angelegenheit Brüssel wird aufgeschoben. Mit der Reform von 1988
werden den Gemeinschaften und Regionen weitere neue Befugnisse verliehen, wird das
Problem der Voer-Gegend und anderer Gemeinden mit Sprachfazilitäten gelöst und die
Brüsseler Frage geregelt. Für die Region der Hauptstadt Brüssel werden nicht weniger als
fünf Institutionen ins Leben gerufen. Die bisher letzte Reform aus dem Jahre 1993, das
sogenannte ‚Sint-Michiels‘-Abkommen ist eigentlich aus der schweren Geldnot des
frankophonen Unterrichtswesens, für das die französische Gemeinschaft zuständig ist,
entstanden. Das Abkommen umfasst eine Umgestaltung des Zweikammersystems und der
Parlamente sowie eine Anpassung der Befugnisse von Gemeinschaften und Regionen.

Drei Merkmale

Aus diesem Überblick der Staatsreformen geht schon zum Teil die Spezifik der belgischen
Form des Föderalismus und der belgische Sinn für Kompromisse hervor.

Ein erstes Merkmal des belgischen Föderalismus ist, dass ausgehend von den vier
territorialen Elementen, die mit den vier Sprachgebieten übereinstimmen: dem französisch-
sprachigen, dem niederländischsprachigen, dem deutschsprachigen und dem zwei-
sprachigen Gebiet, zwei Entitäten gebildet werden: Regionen und Gemeinschaften. Die
Gemeinschaften kommen vor allem der Forderung der Flämischen Bewegung entgegen,
die vor allem die Verteidigung von Sprache und Kultur bezweckte. Sie werden auf Deutsch
auch Kulturländer genannt. Die Regionen sind vor allem unter Druck der Wallonischen
Bewegung entstanden, die eine wirtschaftliche Umstrukturierung Walloniens realisieren
wollte. Auf Deutsch spricht man manchmal von Wirtschaftsländern. Ausgehend von
diesem Unterschied zwischen Regionen und Gemeinschaften wird verständlich, was mit
Regionalisierung bzw. Vergemeinschaftlichung gemeint ist.

Ein zweites Merkmal des belgischen Föderalismus ist, dass sich diese zwei Entitäten
nicht decken. Es gibt die flämische, französische und deutschsprachige Gemeinschaft
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einerseits und die flämische, wallonische und Brüsseler Region anderseits. Das deutsch-
sprachige Gebiet ist Teil der wallonischen Region und in Brüssel koexistieren zwei
Gemeinschaften.

Diese ‚Regionen‘ und ‚Gemeinschaften‘, die aus unterschiedlichen Forderungen ent-
standen sind, haben beide auch spezifische und exklusive Befugnisse. Die Gemeinschaften
sind für Sprachfragen zuständig, aber auch für den Kultursektor (inklusive Bildung) und
für bestimmte soziale Fragen: eigentlich alles, was im Grundgesetz ‚personenbezogene
Angelegenheiten‘ genannt wird.

Die Regionen sind eher für ‚regionsbezogene Angelegenheiten‘ zuständig, wie
beispielsweise Städtebau, Umwelt, Wirtschaft, Stadtwerke und Verkehrsmittel. Der
belgische Föderalismus ist eine ziemlich radikale Form des Föderalismus: Die von den
Regionen und Gemeinschaften ausgefertigten Gesetze, Dekrete genannt, haben den
gleichen Wert wie die belgischen Gesetze und der föderale Staat verfügt über keine
Aufsicht oder keinen Zwang in Bezug auf die Gemeinschaften und Regionen.

Die große Autonomie der Regionen und Gemeinschaften führt nun auch zu einem
dritten spezifischen Merkmal des belgischen Föderalismus: die Asymmetrie.

Jede Gemeinschaft und jede Region verfügt über einen eigenen Rat bzw. ein eigenes
Parlament und über eine eigene Regierung. Im Prinzip gibt es also sechs Parlamente: das
flämische Parlament, das wallonische Parlament und das Parlament der Region Brüssel-
Hauptstadt; einen flämischen Gemeinschaftsrat, einen französischen Gemeinschaftsrat und
einen deutschsprachigen Gemeinschaftsrat – und sechs Regierungen: flämische Regierung,
wallonische Regierung, Brüsseler Regionalregierung; die Regierung der flämischen
Gemeinschaft, der französischen Gemeinschaft und der deutschsprachigen Gemeinschaft.

In der Praxis jedoch gibt es Fusion auf flämischer Seite und Defusion, was Wallonien
und Brüssel betrifft (siehe Abb. 1). Wie wird dies möglich? Durch die „Sint-Michiels“
abkommen aus dem Jahr 1993 haben die „großen Gemeinschaften“ auch das Recht
bekommen, Befugnisse über die ihnen entsprechende Region auszuüben. Die Flamen
haben dieses Recht in die Praxis umgesetzt. Die flämische Region ist bloß noch eine
juristische Gegebenheit; sie hat kein eigenes Parlament und keine eigene Regierung. Diese
Befugnisse werden von den entsprechenden Organen der flämischen Gemeinschaft
ausgeübt: vom flämischen Rat (dem flämischen Parlament) und von der flämischen
Regierung. Dieses flämische Parlament setzt sich aufgrund dieser „Fusion“ aus 118 Flamen
aus Flandern und 6 Flamen aus dem Parlament der Brüsseler Hauptstadtregion zusammen
(siehe Abb. 3). Diese tagen gemeinsam, wenn Gemeinschaftsfragen behandelt werden; die
118 Flamen aus Flandern tagen allein, wenn das Parlament regionsbezogene Themen
behandelt. Auch im finanziellen Bereich sind Verschiebungen zwischen dem regionalen
und dem gemeinschaftlichen Budget möglich.

Auf frankophoner Seite kommt es nicht zur Fusion, vor allem wegen des größeren
Gewichts der frankophonen Brüsseler im Parlament der Brüsseler Hauptstadtregion und
wegen des schwierigeren Verhältnisses zwischen frankophonen Brüsselern und Wallonen.
Der französische Gemeinschaftsrat setzt sich nämlich aus den 75 gewählten Abgeordneten
des Parlaments der wallonischen Region, plus 19 Mitgliedern aus der frankophonen
Gruppe des Parlaments der Brüsseler Hauptstadtregion zusammen (siehe Abb. 3). Es ist
hier eher von Defusion die Rede, in dem Sinne, dass der Rat der französischen
Gemeinschaft gewisse Befugnisse aus finanziellen Gründen dem Parlament der
wallonischen Region überträgt.
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Die Region der Hauptstadt Brüssel

Die komplizierteste Struktur und gleichzeitig das schönste Beispiel der belgischen Politik
der Kompromisse findet sich in der Region der Hauptstadt Brüssel (siehe Abb. 2). Neben
einem Parlament, das sich nach der letzten Wahl aus 64 Französischsprachigen und 11
Niederländischsprachigen zusammensetzt, und einer Regierung, die aus einem
französischsprachigen Vorsitzenden und jeweils zwei Ministern aus jeder Sprachgruppe
besteht, hat man hier besondere Institutionen, die Gemeinschaftskommissionen,
geschaffen: die französische Gemeinschaftskommission, die flämische Gemeinschafts-
kommission und die gemeinsame Gemeinschaftskommission. Die letztgenannte verfügt
über zwei Organe: die Vollversammlung und eine strikt paritätisch zusammengesetzte
Regierung.

Gibt es ein Belgien nach den Staatsreformen?

Wie die belgische Staatsstruktur gegenwärtig aussieht, geht aus den Abbildungen 1 bis 3
hervor. Die Frage, inwiefern Belgien nach der Föderalisierung noch als Einheitsstaat
erfahren wird, muss im Rahmen dieser beschreibenden Darlegung offen bleiben. Ich
beschränke mich darauf, zum Schluss einige Tendenzen, die sich abzeichnen, anzugeben.

Im Brüsseler Rand lodern ab und zu noch Diskussionen über die Interpretation der
Sprachfazilitäten als Übergangsmaßnahmen oder als Sonderrecht auf.

Und es zeigt sich, dass die Staatsreform noch nicht vollendet ist. Nicht nur gibt es
politische Parteien, die das Europa der Regionen gern zum Anlass separatistischer Zwecke
nehmen, auch der Premierminister Guy Verhofstadt hat in seiner politischen Erklärung
vom Oktober 2000 angekündigt, dass die Regionen eine größere steuerliche Autonomie
bekommen, und dass das Provinz- und Gemeindegesetz sowie die Entwicklungshilfe
regionalisiert werden.
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Anhang: Karten und Abbildungen

Karte 1. Die Gemeinschaften. (Witte/ Van Velthoven, 269)

Karte 2. Die Regionen. (Witte/ Van Velthoven, 270)
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Karte 3. Die Sprachgrenze gemäß dem Gesetz vom 8. November 1962. (Lamarcq/ Rogge, 218)
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Karte 4. Brüssel und die Randgemeinden. (Witte/ Van Velthoven, 271)
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Abb. 1. Politische Struktur des föderalen Belgien.
(Rolf FALTER: Een aparte weg naar het federalisme, in: Deprez/ Vos, 232)

Abb. 2. Die Institutionen der Hauptstadtregion.
(Rolf FALTER: Een aparte weg naar het federalisme, in: Deprez/ Vos, 227)
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Abb. 3. Die neuen belgischen Institutionen.
(Rolf FALTER: Een aparte weg naar het federalisme, in: Deprez/ Vos, 230)



Tutkija ja tutkittava:
Bahtin, Vygotski ja kokeellinen tutkimusasetelma

Riikka Alanen ja Hannele Dufva

Jyväskylän yliopisto

Taustaa

Venäläisen psykologian uranuurtajan Lev Vygotskin (1978, 1934/1987) vaikutus kehityspsyko-
logiassa, kasvatuspsykologiassa ja kasvatustieteessä on vanhaa perua. Vieraan kielen oppimi-
sen tutkimuksessa sitä kohtaan tunnettu kiinnostus on uudempaa (ks. Lantolf–Appel (toim.)
1994; Lantolf (toim.) 2000; van Lier 1996, 1998; Alanen 2000). Venäläisen filosofin Mihail
Bahtinin (1981, 1986) näkemykset kielellisen vuorovaikutuksen dialogisuudesta ovat tutumpia
kirjallisuudentutkimuksesta, mutta myös hänen näkemyksiään on viime vuosina ryhdytty
soveltamaan mm. kehityspsykologiaan (Wertsch 1991) ja kielentutkimukseen (Emerson 1983;
Cazden 1989; Dufva et al. 1996; Dufva 1998).

Kasvatustieteiden ja psykologian tarkoitusperät ja teoreettiset juuret ovat kuitenkin hiukan
erilaiset kuin soveltavan kielentutkimuksen, jossa tutkimuksen painopisteenä on aina kieli ja
sen käyttö. Tarkkaa rajaa on kuitenkin vaikea ja osin turhaakin vetää soveltavan tutkimuksen
eri suuntien välillä. Vygotskilaiset ja bahtinilaiset ajatukset ovat erityisen houkuttelevia sovelta-
van kielentutkimuksen kannalta sen vuoksi, että tässä ajattelussa kielellä on keskeinen asema
kulttuurin ja ajattelun välittymisessä. Kieli on väline ajattelussa ja jatkuvasti käynnissä olevassa
tiedon rakennusprosessissa, oppimisessa, sekä sitä kautta ihmisen kehityksessä.

Artikkelimme liittyy Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa
käynnissä olevaan hankkeeseen Kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen. Hankkeessa
tutkitaan suomenkielisten lasten kehittyvää tietoa kielestä ja kielistä ja tämän tiedon heijas-
tumista myöhemmin opittavassa vieraan kielen taidossa. Tarkoituksena on tutkia lasten kieli-
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tiedon ja vieraan kielen oppimisen suhdetta muodollisen oppimisympäristön muodostamassa
sosiaalisessa kontekstissa; pyrkimyksenä on siis tarkastella ongelmaa sosiokognitiivisesta
näkökulmasta. Metodisesti tutkimuksessa yhdistetään sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen
lähestymistapa: kohteesta kerätään tietoa sekä laadullisia että psykometrisiä menetelmiä
käyttämällä. Tällainen asetelma on haasteellinen, mutta tutkimuskohteen huomioon ottaen
myös antoisa.

Hanke on konkreettinen kosketuskohtamme, jonka avulla pyrimme fokusoimaan ei vain
teoreettisia vaan myös tutkimusmenetelmällisiä ja tutkimusteknisiä ongelmia. Tulemme poh-
timaan asiaa nimittäin myös siltä kannalta, mitä seurauksia Vygotskin ja Bahtinin ajatuksilla on
saatujen tulosten tulkinnan suhteen, sillä pohdimme kriittisesti myös saatujen tulosten käsit-
telyyn ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä, erityisesti sitä, mitä koe kertoo toisaalta lapsesta ja
toisaalta tutkijasta.

Vygotskilainen sosiokulttuurinen ja bahtinilainen dialoginen
näkökulma

Ehkä keskeisintä Vygotskin ajattelussa on hänen oivalluksensa siitä, kuinka intersubjektiivisen,
yksilöiden välisen tason ilmiöt siirtyvät intrasubjektiivisiksi, yksilön sisäisen tason ilmiöiksi.
Ajattelun järjestyminen ulkoisesta sisäiseksi kehittyvän puheen, kielen avulla on Vygotskin
johtoteemoista (Vygotsky 1978, 1934/1987). Joskus tämä kiteytetään väitteeksi tietoisuuden ja
ajattelun sosiaalisesta alkuperästä. Väittämää on kuitenkin usein tulkittu yksioikoisesti tai jopa
väärin: Vygotski ei suinkaan kieltänyt biologisten tai, kuten hän asian ilmaisi, geneettisten
tekijöiden vaikutusta ihmisen kehityksessä. Tietoisuuden sosiaalinen alkuperä onkin ymmär-
rettävä niin, että vygotskilaisessa ajattelussa yksilö tiedostaa ensin itsensä suhteessa toisiin ja
vasta sosiaalisen interaktion kautta ymmärtää itsensä yksilönä (Dufva et al. 1996: 32).

Selvimmin intersubjektiivisuuden ja intrasubjektiivisuuden suhde näkyy Vygotskin ajatuk-
sessa oppimisen lähikehityksen vyöhykkeestä. ”Oppimisen lähikehityksen vyöhyke on todel-
lisen kehitystason ja potentiaalisen kehitystason välinen etäisyys. Todellisen kehitystason
määrittää itsenäinen ongelmanratkaisu, ja potentiaalinen kehitystason määrittää taas aikuisen
johdolla tai kyvykkäämpien ikätoverien kanssa yhteistyössä tapahtuva ongelmanratkaisu.”
(Vygotsky 1978: 86.) Tämä on itse asiassa Vygotskin mukaan oppimisen olennainen piirre:
oppimistapahtumassa luodaan lähikehityksen vyöhyke, jossa lapsen sisäiset kehitysprosessit
saavat tilaisuuden toimia lapsen ja ympäristön sosiaalisen interaktion kautta. Oppimistapah-
tuma siis antaa kehitysprosesseille mahdollisuuden toimia. Näin Vygotskin mukaan kehi-
tysprosessit eivät satu yhteen oppimisprosessien kanssa, vaan kehitysprosessit kulkevat aina
oppimisprosessien jäljessä.

Kiinnostus lasten mahdolliseen potentiaaliseen kehitykseen sai Vygotskin myös vieroksu-
maan perinteisiä kehityspsykologiaan kuuluvia testejä, sillä nämä toimivat ainoastaan
yhteenvetoina lapsen sen hetkisestä kehitystasosta ja olivat luonteeltaan lapsen menneisyyteen
katsovia. Testit keskittyvät myös liian usein tuotostason ilmiöihin, jolloin itse prosessi, joka
Vygotskille (1978: 61) oli tutkimuksen keskiössä, jää vangitsematta. Tämä sai hänet myös
kritisoimaan opetusta, joka on mitoitettu lapsen senhetkisen kehitystason mukaan: jos lapselle
opetetaan asioita, jotka hän on jo kehittynyt hallitsemaan, on turha odottaa lapsen kehittyvän
pidemmälle.
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Yksi Vygotskin perusoivalluksista oli hänen näkemyksensä siitä, kuinka kulttuuri ja ajattelu
välittyy erityisten psykologisten työkalujen, välineiden avulla. Nämä välineet ovat ennen
kaikkea semioottisia ja niistä tärkein on kieli. Kieli yhdistääkin Vygotskin Bahtiniin.

Bahtinin keskeisin idea on dialogisuus. Dufva et al. (1996: 33–34) toteavat seuraavaa:
Bahtinin mukaan yksilön tietoisuus saa muotonsa jatkuvassa dialogissa, jota se käy ulko-
maailman ja muiden yksilöiden kanssa. Dialogi jäsentyy ennen kaikkea erilaisten semioottisten
järjestelmien, etenkin kielen avulla. Yksilö käy dialogia sekä intersubjektiivisella tasolla, siis
toisten yksilöiden kanssa, ja intrasubjektiivisella tasolla, oman itsensä kanssa. Intersubjektiivi-
suuden ja intrasubjektiivisuuden suhde on siis tärkeä myös bahtinilaisessa ajattelussa. Sisäinen
dialogi on mahdollista, sillä bahtinilaisessa dialogisessa ajattelussa tietoisuus koostuu erilaisista
äänistä, jotka käyvät dialogia keskenään. Ääni on metafora, jota voidaan käyttää kuvaamaan
tietoisuuden olemusta; äänet edustavat erilaisia näkökulmia todellisuuteen.

Bahtinin panos tieteelliselle tutkimukselle yleensä on yksilön, kulttuurin ja todellisuuden
monimuotoisuuden tai pikemminkin moniäänisyyden oivaltaminen. Bahtinin ajatuksia onkin
käytetty täydentämään Vygotskin näkökulmaa, jonka eräs piirre on kulttuurien eräänlainen
yksiarvoisuus ja yksilönkehityksen tietynlainen yksisuuntaisuus, jossa lapsen nähdään kehit-
tyvän oppimalla (valta)kulttuurin täysvaltaiseksi jäseneksi (Wertsch 1991).

Sosiokulttuurinen ja dialoginen näkökulma aineistossamme

Vygotskilaiselle tutkimukselle tyypillistä on pyrkimys prosessin seuraamiseen. Usein hän
avustajineen pyysi lasta joko yhdessä aikuisen tai toisen lapsen kanssa ratkaisemaan eri-
tyyppisiä ongelmia. Lapselle annettua tehtävää muuttamalla pyrittiin seuraamaan lapsen
oppimista. Kuten edellä todettiin, erilaiset psykologiset ym. testit olivat Vygotskille yksilön
oppimishistorian yhteenveto, siis katsaus lapsen eiliseen.

Coughlan–Duff (1994) ja Roebuck (1998, 2000) ovat molemmat pohtineet tehtävän asemaa
ja tutkijan ja tutkittavan suhdetta vieraan kielen kokeellisessa tutkimuksessa sosiokulttuurisen
viitekehyksen kannalta. Strukturoitukin haastattelu on toimintaa, jossa on erilaisia tehtäviä, siis
kysymyksiä, joihin tutkija ja tutkittava suhtautuvat eri tavalla kuten itse haastatteluunkin.
Tutkijan toiminta ja tutkittavalle antama tehtävä ja tutkittavan toiminta itse tehtävässä ovat eri
asioita. Eri yksilöiden välillä on eroja orientaatiossa, suhtautumisessa tehtävään ja samakin
yksilö saattaa eri tilanteessa toimia samassa tehtävässä eri tavoin (ks. esim Coughlan–Duff
1994). Tämä ei tarkoita sitä, että omassa aineistossamme lasten ilmaukset eivät olisi osa
dialogia, esimerkiksi vastauksia tehtyyn kysymykseen tai että he eivät pyrkisi mukauttamaan
orientoitumistaan tehtävään, siis esimerkiksi vastauksen etsimiseen kysymykseen 'Mikä on
kysymys?', samaksi kuin tutkijan orientaatio siten kuin se dialogissa rakentuu. Se tarkoittaa sitä,
että toiminnan tasolla tutkija kokee osallistuvansa tutkittaviensa metakielellisiin käsit-teisiin
kohdistuvaan tutkimustoimintaan. Kuitenkin yksi lapsista saattaa nähdä toiminnan
tapahtumana, jossa hän kokee, että hänen kaikkia tietojansa testataan, kun taas toinen kokee
käyvänsä enemmänkin ystävällistä keskustelua. Tämä näkyy kielellisessä vuorovaikutuksessa
tehtävien suorituksen aikana siinä, miten lapsi rakentaa vastauksensa kielen avulla.
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Hankkeessamme on käytetty sekä tavanomaisia testejä sellaisenaan kuten Ala-asteen
lukutaitotesti (ALLU) tai sitten lähes haastattelunomaisia testejä, jotka on nauhoitettu ja joita
on tarkasteltu myös kielellisen interaktion kannalta, kuten esimerkiksi seuraava metakielellisiä
käsitteitä koskeva testi. Blodgettin ja Cooperin (1987) laatima alkuperäinen metakielellisiä
käsitteitä koskeva testi, jonka käsitteitä koskevaan osaan meidänkin testi/haastattelumme
karkeasti perustui, noudattaa kehitystasoa mittaaville testeille tyypillistä kaavaa: testaajille
annetaan tarkat ohjeet, mitä he voivat sanoa ja minkälaisia vastauksia he voivat hyväksyä ja
kuinka lapsen suoritus pisteytetään. Omassa versiossamme noudatettiin alkuperäisen englan-
ninkielisen testin kaavaa sikäli, että lapsia pyydettiin ensin määrittelemään käsite, sitten
antamaan esimerkki ja viimeiseksi tunnistamaan käsite: Näin esimerkiksi lasta pyydettiin ensin
määrittelemään käsite (esimerkiksi 'Mikä on kirjain?'), sitten antamaan esimerkin käsitteestä
(esimerkiksi 'Sano minulle joku kirjain?') ja sitten lopuksi tunnistamaan käsite (esimerkiksi
'Onko koo kirjain?'). Teimme kuitenkin lisäkysymyksiä lapsille etenkin sanoista (ks. Dufva
et al. 2001 tässä samassa teoksessa). Itse kysyttäviin käsitteisiin teimme myös jonkin verran
muutoksia. Osa näistä johtui suomen ja englannin eroista: esimerkiksi sen sijasta että olisimme
kysyneet, mitä spelling on, kysyimme lapsilta, mikä tavaaminen on ja mikä oikeinkirjoitus on.
Tehtävä oli kaiken kaikkiaan varsin haasteellinen, koska lapset joutuvat miettimään usein
hyvinkin vaikeasti määriteltäviä käsitteitä, joiden ymmärtäminen on usein intuitiivista.

Käsittelemme seuraavassa lasten vastauksia yksinomaan laadullisesti siltä kannalta, mitä ne
kertovat dialogisessa ja sosiokulttuurisessa viitekehyksessä lapsen käsityksistä siitä, mikä on
kysymys. Analyysissämme painopiste on kuitenkin sillä, miten lasten vastaukset rakentuvat
dialogissa ja miten ne heijastavat heidän lähestymistapaansa tutkijan asettamaan tehtävään.

Tutkija ja tutkittava vastauksissa kysymykseen 'Mikä on kysymys?'

Seuraavat näytteet ovat aineistosta, joka on äänitetty lasten koululla helmikuussa 1999
(T=tutkija). Lapsen tehtävänä oli siis löytää ratkaisu kysymykseen, jonka tutkija hänelle oli
esittänyt: mikä on kysymys? Tämän metakielellisen toiminnan piirteitä on mahdollista selvittää
tarkastelemalla kieltä, jota tilanteessa käytetään. Tärkeää on huomata, että kysessä on vuo-
rovaikutustilanne: tutkijan ja tutkittavan ilmaukset ovat kiinteästi yhteen kietoutuneet.
Vastaukset rakentuvat heidän käymässään tilanteessa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tällä
tavoin rakentunut tieto olisi täysin tilanteellista (Dufva 1998: 98). Tutkija ja tutkittava tuovat
tilanteeseen myös omat diskurssihistoriansa, reservinsä, josta tieto nousee esiin. Bahtini-
laisittain tämä tietoreservi koostuu erilaisista äänistä (Dufva 1998: 99).

Koulun vaikutus tulee selvästi esiin lasten vastauksista, samoin itse puhetilanteeseen liittyvät
tekijät, jotka vaikuttavat kysymysten tulkintaan. Näytteessä 1 koulun antama ääni kuuluu ehkä
selvimmin lapsen antamassa esimerkissä paljonko on kolme plus kolme? Kysymys on kouluun
liittyvän kielellisen toiminnan nimi. Lasten ilmausten intertekstuaalinen luonne nousee
vastauksissa herkullisesti esille heidän käyttäessään ilmauksia, jotka ovat kuin suoraan koulun
opetusdiskurssista. Opetuskeskustelulle on hyvin tyypillistä ns. tiedon osoittamiskysymykset,
joita opettaja usein esittää ja joihin hän itse tietää vastauksen (van Lier 1988).
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Näyte 1

T: okei. entäs tämmöne asia, kertosiksää mulle mikä on kysymys?,
Veli: ((kuiskaa)) kysymys, kysymys, ((tauko)) että kysyy jotain.
T: sano mulle joku kysymys?.
Veli: paljonko on kolme plus kolme?,
T: just, jaaha.

Myös jotkut muutkin lapset antoivat varsin usein esimerkkejä opetusdiskurssiin liittyvistä
kysymyksistä. Esimerkiksi Sanna (7 v 8 kk) kertoo seuraavaa:

Näyte 2

T: sano mulle joku kysymys?,
Sanna: no, missä maassa on esimerkiks, Ateena.

Elli, 7 v 6 kk, (ks. seuraava esimerkki) liitti kysymyksen aivan eksplisiittisesti koulukontekstiin:

Näyte 3

T: kertositko sää mulle mikä on kysymys?. sano mikä ois kysymys?. mikä
ois kysymys?.

Elli: että kysyy, muttei tiedä(xx) mikä on, kouluun liitty(vä)

Osittain koulukontekstiin liittäminen saattaa johtua siitä, että haastattelu tapahtui koulussa
ja lapset saattoivat mielessään liittää tutkijan osaksi koulun piiriin liittyvää toimintaa.
On huomattava, että kaikki lapset eivät suinkaan näin tehneet: esimerkiksi Matti (7 v 8 kk)
(ks. alla) antoi arkikielisen esimerkin.

Näyte 4

T: ((naurahtaa)) joo entäs tällane asia sitte että, kerro mulle mikä on
kysymys?.

Matti: kysymys. se on semmonen että, et mikäs toi, nii ei, jos että kysyy että voitsää
men- ei, men tuut tuutsä meidän meidän pihalle niin se on kysymys.

Vygotskilaiselta kannalta katsottuna arkikielisen käsitteen rinnalle on tulossa ns. tieteellinen, ts.
koulun antama käsitys siitä, mikä on kysymys (Vygostky 1978). Tämä käsitys tuntuu ehkä juuri
edellä mainitusta syystä peittävän ainakin tässä vuorovaikutustilanteessa alleen arkikielisen
käsityksen siitä, mitä kysymys on.

Mielenkiintoinen on myös piirre, jonka Elli liittää kysymykseen: kysytään sellaista, mitä ei
tiedetä. Tämähän on jopa pragmaattiselta kannalta universaalina pidetty ns. luonnollisen kes-
kustelun piirre: sellaista kysytään mitä ei itse tiedetä. Sama piirre näkyy myös Akun (7 v 5 kk)
ja muutaman muun vastauksessa:
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Näyte 5

T: ((naurahdus)) joo mulla ei oo enää ku pari pari asiaa tässä, öö kertosiksää
mulle mikä on KYSYMYS?,

Aku: jos kysyy jotain semmosta mitä ei tiiä,

Samoin myös Seppo (7 v 9 kk):

Näyte 6

T: okei. entäs tällane asia, ku kysymys. kertosiksää mulle
/mi-/?

Seppo: /kysymys/.
T: joo.
Seppo: esimerkiks jos ei tiiä mittää nii sitte aina voi kysyä.

Joidenkin lasten vastaukset ovat tässä mielessä moniselitteisiä, mikä johtuu heidän sinällään
varsin taitavasti käyttämästään persoonattomasta subjektista. Tämä etäännyttävä piirre lasten
puheessa saattaa olla osoitus siitä, että he yrittävät orientoitua tehtävään aikuisen tutkijan
tavoin. Aikuisen tutkijan kysymyksethän vaativat lasta etääntymään konkreettisesta tässä ja
nyt -tilanteesta ja pohtimaan asetettuja kysymyksiä yleisellä tasolla (vrt. Berk–Winsler 1995:
30–32). Jää siis epäselväksi, tarkoittaako Elli näytteessä 3 esimerkiksi sitä, että se jolta kysy-
tään, ei tiedä vastausta. Lähestymistavaltaan nämä vastaukset eroavat edellisistä siinä, että
lapset yrittävät dekontekstualisoida käsitettä. Lapset osoittavat myös olevansa tietoisia kysy-
myksen kielellisestä funktiosta ja siitä, mihin se viittaa: kysymyksellä on tietty funktio ja se on
osa laajempaa diskurssia. Lapset näyttävät nimittäin olevan tietoisia keskustelun rakenteeseen
liittyvistä ns. rinnakkaispareista (adjacency pairs), ts. tässä tapauksessa siitä, että kysymystä
seuraa vastaus, kuten Jonne (7 v 2 kk) toteaa:

Näyte 7

T: no entä mikä ois. kysymys?.
Jonne: . no semmonen että, kysyy jonkun ja sitte, toinen saa vaikka vastata.

Ensimmäisessä esimerkissä Velin on myös vaikea erottaa haastattelijan arkikielisiä lause- tai
kysymysesimerkkejä haastattelijan puhunnoksista, jotka itsessään ovat funktioltaan kysy-
myksiä.

Näyte 8

T [...] onko tämmönen. nyt mää sanon sulle. tämmösen näin. onks tää kysymys sun
mielestä. Pekka ei tullut kouluun?.

Veli: on.
T. entäs, paljon sulla on rahaa?,
Veli: ((tauko)) kakssataa, kakskymppii.
T: joo, mut onko se kysymys?
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Veli: ei.
T: paljon sulla on rahaa?.
Veli: kakssataa viiskymppii.
T: joo,
Veli: viiskymppii.

Veli samoin kuin ehkä Jonne (7 v 2 kk) näytteessä 9 vastaa tutkijan kysymykseen, kuten
jokapäiväisessä luonnollisessa diskurssissa vastataan. Lasten vastauksista ehkä kuultaa myös
piagetilaisessa mielessä ikäkauteen kuuluva konkreettinen ajattelu. Lapsi ei tässä pysty
irtautumaan dialogin välittömästä kontekstista ja pohtimaan tutkijan kysymystä metakielen
tasolla.

Velin vastaus paljastaa myös hänen oman toimintansa viitekehyksen: Veli näkee osallistu-
vansa toimintaan, jossa hänen roolinsa on vastata kysymyksiin, olivat ne mitä tahansa. Se, että
Veli yrittää vastata parhaansa mukaan tutkijan tekemään kysymykseen, osoittaa selvästi,
kenellä Velin mielestä valta on tässä keskustelussa. Velin ääni metaforisessa mielessä kertoo
tutkijalle, että hänellä, Velillä, ei ole mahdollisuutta kieltäytyä vastaamasta kysymykseen, jonka
aikuinen haastattelija hänelle kouluympäristössä esittää. Jonnen antama esimerkki kysy-
myksestä antaa viitteen toisesta kielellisestä toiminnasta tai tekstilajista, genrestä, mihin lapset
liittävät kysymyksen käsitteen, nimittäin koululaisvitsit:

Näyte 9

T: joo, sano mul//
Jonne: niinku vaikka tämmönen että, mikä on sininen ja valkonen?,
T: oisko//
Jonne: mikä?
T: ((naurahtaa)) ää, Suomen lippu?.
Jonne: jääkaapi jolla on farkut. ((naurua))
T: ((naurua)) tota entäs, oisko, paljon sulla on rahaa, kysymys?,
Jonne: no oiskohan joku tuhat.

Samoin Sakari (7 v 3 kk):

Näyte 10

T: sano mulle joku kysymys.
Sakari: ((tauko)) mm mikä on Pikku Kalle ja, se kiipeää puuhun?,
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Maija (7 v 8 kk) antaa esimerkin toisentyyppisestä kielellisestä toiminnasta, genrestä, nimittäin
televisiovisailusta:

Näyte 11

T: no entäs tämmönen asia sitte kun, kertosiksää mulle mikä on kysymys?,
Maija: no, se on semmonen että, niinku kysytään ja mm ja toinen niinku arvaa tai,

esimerkiks niinku, onnenpyörässäkin on niinku joku, kysymys et siinä pitää
kans niinku arvata se, sana.

T: sanoppas mulle joku kysymys?.
Maija: esimerkiks, tota, tää on nyt vähä hölmöö mutta, tota, om mun kaverikin kysynyt

tätä multa että mikä on maailman suurin pallo.
T: no. okei joo toi o, mikä on muuten vastaus siihen?.
Maija: sanonko?.
T: no sano.
Maija: maapallo.

Maijan vastaus antaa vihjeen myös toisesta piirteestä, joka lasten mielestä näytti liittyvän
kysymiseen: arvaus ja oikeaan vastaukseen liittyvä palkinto. Tämä on sinällään osoitus tietyn-
tyyppisestä kehittyvästä metatekstuaalisesta ja metapragmaattisesta tietoisuudesta. Kysymys
liittyy tietyntyyppiseen opetusdiskurssin ulkopuoliseen kielelliseen toimintaan, tekstilajeihin l.
genreihin.

Kuten aluksi totesimme, tämäntyyppisessä haastattelunomaisessa testissä tutkittavan orien-
taatio itse toimintaan ja tehtävään ei ole välttämättä sama kuin tutkijan. Myös tutkittavien
orientaatiot eroavat toisistaan. Coughlan–Duff (1994) kertovat vieraan kielen tutkimuksessa
yleisesti käytetystä tehtävästä, jossa oppijaa pyydetään kertomaan heille esitetyn kuvan
esineistä ja tapahtumista. Tällaisen tehtävän tarkoituksena on yleensä kerätä koehenkilöiltä
vieraskielisiä tuotoksia, joiden nojalla sitten tutkijat pyrkivät arvioimaan oppijoiden vieraan
kielen kehitystä. Tässä tehtävässä unkarilaisten englanninoppijoiden piti kuvailla samaa kuvaa
englanniksi. Kun oppijoiden kieltä analysoitiin, huomattiinkin, että oppijat olivat suhtautuneet
tähän samaan tehtävään varsin eri tavoin. Niinpä eräs kielitaidoltaan varsin hyvä – kuten
myöhemmin kävi ilmi – oppilas tyytyi kuvailemaan kuvaa vain nominilausekkein lähes
listanomaisesti käyttämättä juuri lainkaan verbejä. Tällaista piirrettä pidetään yleensä alhaisen
kielitaidon osoituksena, vaikutelma, joka myöhemmin osoittautui vääräksi. Oppilaan suhtau-
tuminen tehtävään oli erilainen, eikä hän nähnyt sen tarkoituksena olevan tuottaa mah-
dollisimman täydellistä englantia, vaan hän koki ehkä osallistuvansa tavalliseen keskusteluun.
Hänen käyttämänsä diskurssi erosi tutkijoiden odottamasta diskurssista, ja hänen kielensä oli
merkki tästä eikä huonosta kielitaidosta.

Omassa aineistossammekin on lapsia, joiden käyttämä kieli kertoo heidän orientaationsa
tehtävään olleen koulumaisempi kuin toisten lasten. Muutamat lapsista, kuten Maija, keskus-
telivat tutkijan kanssa laveasti siitä, mitä käsitteet mahtaisivat tarkoittaa, ja vertailivat enemmän
tai vähemmän tietoisesti erilaisia kielenkäyttötilanteita, joissa heidän mielestään käsitteitä
käytettiin, kuten koulu, kaveripiiri ja koti. Toiset taas puhuivat vähän ikään kuin tyytyen etsi-
mään vastausta koulumaailmaan liittyvästä diskurssireservistään, ja jos vastausta ei sieltä
löytynyt, niin muihin diskursseihin ei enää turvauduttu. Näin tapahtui, vaikka monet kysytyistä
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käsitteistä ovat arkikielisiä, jokapäiväisiä käsitteitä, jotka vasta vähitellen rakentuvat koulun
vaikutuksesta vastaamaan enemmän aikuisten vastaavia käsitteitä. Suurinta osaa näistä käsit-
teistä ei kuitenkaan ilmeisesti koskaan eksplisiittisesti nosteta esille koulun metakielellisessä
diskursseissa, vaan tieto niistä rakentuu suurelta osin sanattomaksi tiedoksi.

Vygotsky (1978: 63) muistuttaa lukijoitaan siitä mm. Kurt Lewinin perusoivalluksesta, että
ulkoasultaan samantyyppiset toiminnat voivat olla syntyhistorialtaan, prosesseiltaan tai ole-
mukseltaan hyvin erilaiset. Omassa viitekehyksessämme tämä tarkoittaa sitä, että aikuisten ja
lasten satunnaisissa kielenkäyttötilanteissa ulkonaisesti hyvin samantyyppinen kielenkäyttö,
kuten esimerkiksi metakielellisten käsitteiden kysymys tai sana käyttö, piilottaa alleen kä-
sitteiden aivan erilaisen olemuksen (essence) (vrt. Vygotsky 1978: 63). Nämä erot paljastuvat
vasta tutkijan luomassa sosiaalisen kanssakäymisen kehyksessä. Lapsi joutuu tällöin ratkai-
semaan metakielellisiä ongelmia, jolloin nämä käsitteet rakentuvat tutkijan ja tutkittavan
käymässä dialogissa tavalla, joka paljastaa tutkijan ja tutkittavan, aikuisen ja lapsen metakielel-
listen diskurssien välisen eron.

Aineisto mahdollistaa myös testi/haastattelutilanteen tarkastelun vygotskilaiselta kannalta
kielellisen toiminnan lähikehityksen vyöhykkeenä. Lapset eivät ehkä ole itsenäisesti koskaan
joutuneet pohtimaan heille esitettyjä ongelmia, siis kysymyksiä metalingvistisistä käsitteistä.
Tässä tehtävässä he joutuvat nyt miettimään aikuisen johdolla näitä käsitteitä. On kuitenkin
huomattava, että tutkijan päämääränä ei ole käsitteiden opettaminen; haastattelutoiminta ei ole
opetustoimintaa tutkijan näkökulmasta. Käyty dialogi kysymys- ja vastauspareineen ja lisä-
esimerkkeineen antaa kuitenkin tukea lapsen ratkaisuille.

Lopuksi

Olemme artikkelissamme pohtineet joitakin näkökohtia vieraan kielen ja kehityspsykologian
kokeelliseen tutkimukseen (termin laajemmassa merkityksessä) oman tutkimuksemme anta-
massa viitekehyksessä. Lähestymistavastamme on tiettyjä metodologisia seuraamuksia.

Ensinnäkin on todettava, että jos olisimme tyytyneet tekemään testin sellaisenaan ja vain
kvantifioimaan lasten suoritukset, olisimme kyllä saaneet numeerisen arvion lapsen senhetki-
sestä metakielellisten käsitteiden ymmärtämisestä, mutta olisimme jääneet paitsi uskomattoman
rikasta laadullista aineistoa, jossa lapsen äänet ja ymmärrys saavat oman areenansa. Toisekseen
nousee aineistostamme esiin eroja tutkittavien suhtautumistavoissa itse koetehtävään. Kuitenkin
vieraan kielen kokeellisessa tutkimuksessa pohditaan liian vähän tämäntyyppisiä tulosten
tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Oletuksena pidetään usein sitä, että tehtävä ja siihen liittyvä
toiminta ovat identtisiä niin tutkijan kuin tutkittavienkin osalta.

Kehityspsykologiassa ongelma on tiedostettu jo paljon kauemmin. Soveltava kielentutkimus
on monessa mielessä poikkitieteellinen tieteenala, joka saa jatkuvasti vaikutteita muilta
tieteenaloilta. Omassa tutkimushankkeessammekin on hyödynnetty sosiokulttuurisia ja dia-
logisia ajatuksia, jotka ovat tuttuja jo monelta muulta tieteenalalta. Pyrimme tulevaisuudessa
kehittämään omaa ajatteluamme tutkimustulostemme avulla ja sitä kautta rakentamaan
kiellellisen tietoisuuden ja vieraan kielen oppimisen uudella tavalla moniäänisenä kogni-
tiivisena, sosiaalisena ja emotionaalisena toimintana, jossa metakielellinen ja metakognitiivinen
toiminta saa oman sijansa.
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Ei kissa ole mikään sana: lasten näkökulmia kieleen

Hannele Dufva, Riikka Alanen ja Katja Mäntylä

Jyväskylän yliopisto

Johdanto

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miltä sana näyttää lapsen näkökulmasta. Esittelemämme
tulokset ovat osa Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa käynnissä
olevaa Kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppiminen -projektia (ks. Sajavaara et al. 1999).
Tähän tutkimukseen osallistuu parikymmentä lasta, jotka lukuvuonna 1998 aloittivat perus-
koulun ala-asteen eräässä jyväskyläläisessä koulussa. Tutkimuksessa seurataan heidän kieli-
tietoisuutensa kehittymistä kuuden vuoden ajan. Aineistoa kerätään erilaisten testien ja koe-
asetelmien avulla. Sen lisäksi lapsia haastatellaan säännöllisin välein ja heidän toimintaansa
luokkahuoneessa havainnoidaan.

Suomenkielinen testi, jota käytettiin metakielellisten käsitteiden – mm. juuri sanan –
tarkasteluun, laadittiin Blodgett–Cooperin (1987) englanninkieliseen kontekstiin kehitetyn
testin pohjalta. Testissä tarkastellaan, miten lapsi ymmärtää metakieltä eli kielestä puhumiseen
tarvittavaa sanastoa (esim. sana, tavu, lause, kertomus jne.). Testi suoritettiin ensimmäisen
kouluvuoden keväällä. Tässä kuvailemme ainoastaan lasten käsityksiä sanasta ja pohdimme,
mitä lasten vastaukset kertovat kun niitä analysoidaan laadullisesti – ei pelkkinä testi-
pistemäärinä. Testi eteni siten, että lapsia pyydettiin ensinnä määrittelemään sana. Tämän
jälkeen häntä pyydettiin antamaan haastattelijalle esimerkki sanasta. Viimeisessä osuudessa
häntä pyydettiin tunnistamaan sana: kertomaan, onko jonkin testaajan antama esimerkki sana
vai ei (esimerkkisanat taulukossa 3).
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Teimme Blodgett ja Cooperin (1987) testiin jonkin verran muutoksia (ks. myös Alanen–
Dufva 2001). Lisäsimme esimerkiksi sanoja koskevien kysymysten määrää, pyysimme lapsilta
hieman enemmän selityksiä ja muutimme pisteytystä. Testisuoritukset on ensinnäkin pisteytetty
ja tulokset on käsitelty tilastollisesti (ks. myös kuvio 1). Lapsi sai kustakin tehtävästä onnis-
tuessaan kaksi pistettä. Maksimipistemäärä sanan kohdalla oli siis 6. Laadullista analyysiä
varten testitilanne nauhoitettiin. Aineisto on litteroitu (litterointiperiaatteet, ks.Alanen–Dufva,
2001) ja lasten vastauksia on analysoitu alustavasti. Laadullisen ja määrällisen analyysin yhdis-
täminen onkin eräs projektimme menetelmällisiä lähtökohtia. Keräämällä aineistoa standar-
doitujen testien ja erilaisten kokeellisten menetelmien avulla saamme mitattavissa olevaa tietoa,
mutta laadullisen analyysin avulla voimme päästä käsiksi sellaisiin tekijöihin, jotka eivät näy
pistemääristä. Näitä ovat esimerkiksi lapsen vuorovaikutukselliset taidot tai lasten omat
käsitykset.

Mikä on sana?

Valitsimme testistä yksityiskohtaiseen tarkasteluun sanan mm. siksi, että se on keskeinen niin
kielen analyysin kuin arkikielenkin terminä. Sanaa merkitsevät sanat kuuluvat useiden kielten
arkiseenkin sanavarastoon, mutta toisaalta on selvää, että niiden tarkoitteet ovat hieman
erilaisia eri kielissä. Mutta vaikka sana onkin yleisesti käytössä, se ei välttämättä tarkoita sitä,
että se olisi helposti määriteltävissä. Itse asiassa sitä voi tarkastella niin monesta näkökulmasta,
että se on hajota käsiin.

Sanaa voi esimerkiksi yrittää määritellä jonkin pituisena sekvenssinä kieltä – jolloin se
erottuu omaksi kokonaisuudekseen ja eroaa esimerkiksi tavuista tai lauseista. Tällöin se
voidaan mieltää kirjoituksen osana, ortografisena sanana. Useissa kirjoitusjärjestelmissä sanat
erottuvat selkeästi toisistaan, esimerkiksi aakkoskirjoituksessa sana on kirjainjoukko, joka
erotetaan toisista sananvälein. Puheen osana sana on epämääräisempi: jatkuvassa puheessa
sanat eivät ole selkeästi toisistaan erottuvia äännekokonaisuuksia. Myös määriteltäessä sanaa
kielen rakenteen sekventiaalisena osana voi tulla vastaan erilaisia morfologis-syntaktis-
semanttisia ongelmia. Ovatko esimerkiksi artikkeli ja sen pääsana yksi vai kaksi sanaa? Onko
yhdyssana yksi vai kaksi sanaa? Onko jokin kieliopillinen tai idiomaattinen fraasi yksi sana vai
useampien sanojen joukko?

Sanaa ei voi siis aivan yksiselitteisesti viipaloida kielestä omaksi osasekseen. Lisäksi
sanojen määrittelyssä on muita ongelmia. Sanojen määrään liittyy mm. perusmuodon ja sen
taivutusvarianttien suhteet. Onko suomen kielessä vain yksi karhu – vai valtava joukko eri
luvussa ja sijamuodossa esiintyviä karhuja? Lisäksi tulevat merkitykseen liittyvät ongelmat.
Onko kurkku kaksi eri sanaa vai yksi sana, jolla on kaksi merkitystä? Ja edelleen: ovatko kaikki
kategorian sana jäsenet samanarvoisia: ovatko esimerkiksi kieliopilliset sanat samalla tavoin
sanoja kuin sisältösanat? Mikä kelpaa sanaksi: onko yäk sana?

Ongelmat moninkertaistuvat, jos mietitään ovatko sanat kielen (ulkoisia) yksiköitä vai
mentaalisen leksikon representaatioita – tai jos mietitään, millainen suhde äidinkielen sanoilla
on vieraan kielen sanastoon. Kaikkiin yllä oleviin kysymyksiin on toki etsitty ja saatu
vastauksia teoreettisen ja soveltavan kielitieteen eri osa-alueella (ks. esim. Kempson 1992;
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Aitchison 1994; Schmitt–McCarthy 1997). Tämä lyhyen yhteenvedon tarkoituksena onkin vain
osoittaa, kuinka vaativaa sanan määrittely voi olla – lapset olivat sellaisen tehtävän edessä,
joka ei ole yksiselitteinen edes kielen ammattilaisille.

Mitä lapset tietävät sanasta?

Tutkimus, joka kartoittaa lasten sanastollista tietoisuutta, on yhtä monitahoista kuin sana
itsekin ja tutkimusten terminologia kirjavaa. Mm. (meta)leksikaalinen, (meta)semanttinen tai
(meta)pragmaattinen tietoisuus ovat termejä, joita tässä tutkimuksessa on käytetty. Klassisia
sana-käsitteen tutkimuksia ovat Piagetin ja Vygotskyn tutkimukset lasten ajattelusta. Piaget
(1929/1973: 77–109) tarkasteli mm. sitä, ymmärtävätkö lapset, mitä ’nimi’ tarkoittaa, kuinka
nimet ovat saaneet alkunsa tai miksi tiettyä asiaa kutsutaan juuri tällä nimellä. Piaget katsoi
lasten olevan aluksi nominaalisia realisteja: he uskovat, että nimet kuuluvat luontaisesti
objekteille ja että niitä ei voida vaihtaa keskenään. Piaget uskoi myös, että lapsen ajattelu eteni
ja kehittyi tiettyjen vaiheiden kautta konkreettisesta kohti abstraktia: kun 5–6-vuotiaat uskovat,
että auringon nimi on aurinko, koska se on kuuma, varttuneemmat lapset siirtyvät ajattelussaan
yhä abstraktimpien käsitysten piiriin, kunnes murrosiän tiimoilla he ymmärtävät, että nimet
ovat puhtaasti sopimuksenvarainen tapa puhua maailmasta.

Vygotsky (1934/1982: 218–219) raportoi samantyyppisiä tuloksia: ennen kouluikää lapset
vetoavat usein objektien ominaisuuksiin, kun heiltä tiedustellaan, miksi jotain kutsutaan juuri
tällä nimellä: lehmää sanotaan lehmäksi, koska sillä on sarvet, vasikkaa vasikaksi, koska sillä
on vielä pienet sarvet. Nimiä ei voi myöskään vaihtaa keskenään, lehmää ei voi sanoa
hevoseksi. Vygotsky (1982: 219) katsoo, että lapselle esineen ominaisuudet seuraavat sen
nimeä kuin omaisuus omistajaansa – sanan äänteellinen ja merkityksellinen olemus ovat
lapselle yhtä. Iän myötä lapsi oppii erottelemaan ne toisistaan ja analysoimaan kumpaakin
mahdollisesti yhä tarkemmin.

Lapsen sanastollista tietoutta on tutkittu myöhemminkin suhteellisen runsaasti. Suurin osa
tutkimuksesta on tehty kognitiivisen psykologian ja psykolingvistiikan kokeellisen perinteen
puitteissa: lasten tietoisuutta sanasta on tarkasteltu tietyssä kontrolloidussa tilanteessa tietyn
tehtävätyypin avulla. Tehtävänä voi olla esimerkiksi sanoiksi segmentoiminen. Lasta pyydetään
esimerkiksi ilmoittamaan kuulemiensa sanojen määrä pöytään naputtamalla tai häntä pyydetään
toistamaan ’pikku pätkä’ hänelle luettua lausetta (Bowey–Tunmer–Pratt 1984; Fox–Routh
1975). Tehtävä voi olla myös sanaksi tunnistaminen: onko jokin sana vai ei? Tällaisessa
tehtävässä voidaan pyytää lasta erottelemaan kielen oikeat sanat epäsanoista tai sanat äänteistä,
tavuista tai lauseista. Monessa tutkimuksessa on osoittautunut, että varsinkin nuoremmat lapset
mieltävät sanan melko laajasti ja pitävät monenlaisia äännähdyksiä ja kielen osasia ’sanoina’
(ks. esim. Downing–Oliver 1974). Lapsilla on myös havaittu taipumusta pitää esimerkiksi
artikkelia ja pääsanaa tai kieliopillisia fraaseja yhtenä sanana (ks. esim. Papandropoulou–
Sinclair 1974). Edelleen on havaittu, että painetun ja puhutun sanan ymmärtäminen eroavat
toisistaan (Holden–MacGinitie 1972).

Sanojen ominaisuuksia tutkittaessa on huomattu, että nuoremmat lapset mieltävät sanan
äänne- ja merkitysasut yhtenä kokonaisuutena: esimerkiksi pitkä sana on sellainen, jonka
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tarkoite on pitkä tai suuri – esimerkiksi tie tai käärme (Bialystok 1986). Kokeellisissa
asetelmissa on myös tarkasteltu esimerkiksi kaksikielisyyden (Bialystok 1987; Nicoladis–
Genesee 1996) tai lukutaidon (ks. esim. Ehri 1979) vaikutusta lasten ymmärrykseen sanoista.

Lasten kielellisen käyttäytymisen observointiin tai heidän haastatteluihinsa perustuvaa
kielellisen tietoisuuden tutkimusta ei ole kovin paljon. Muutamissa tutkimuksissa haastattelua
on käytetty menetelmänä (ks. esim. Kemper–Vernooy 1993), ja ainakin yhdessä tutkimuksessa
on tarkasteltu lapsen tiedostumista vieraan kielen sanoista tapaustutkimuksen omaisesti
(Tervoort 1977).

Omassa tutkimuksessamme tarkastelimme lasten sanatietoisuutta siis testin avulla. Samalla
kuitenkin arvioimme testitilannetta aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksena (ks. myös Alanen–
Dufva 2001) ja analysoimme lasten vastauksia sisällöllisesti.

Mitä testi kertoi lapsen sanasta?

Testissämme lapsia (N=19) pyydettiin ensimmäiseksi kertomaan, mikä on sana. Testin 
pisteytyksen mukaan lapsi saa korkeimmat pisteet, jos hän määrittelee itse sanan. Kuviossa 1 
näkyvät lasten metakielellisten käsitteiden testistä saamat kokonaispistemäärät ja sanaa 
koskevat pistemäärät.  

Kuvio 1. Lasten pistemäärät metakielellisten käsitteiden testissä. 

Määrittely-yritykset jakautuivat siten, että 11 lasta antoi haastattelijalle jonkinlaisen määri-
telmän, yhden vastaus oli vaikeasti tulkittavissa ja 7 lasta ei halunnut tai osannut antaa määri-
telmää. Esimerkkejä lasten määrittelytavoista on taulukossa 1.
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Taulukko 1. Lasten vastauksia kysymykseen 'Mikä on sana?'.

Sana on kirjoitusta.
Tutkija: no sitte. tämmöne asia. kertositko sää mulle mikä on sana?, joo sano.
Mauri (Nro 15): no se on semmone, pitkä jono kirjaimia.

Sana on puhetta.
Tutkija: no entäs tuota, tällane asia sitte, kertosiksää mulle mikä on SANA?.
Elli (Nro 5): sana. ihmiset puhuu sanoilla.

Sana on esimerkiksi X.
Tutkija: entäs okei, entäs tällane asia sitte, ää. kertosiksää mulle mikä on sana?.
Aku (Nro 11): mm, no vaikka jos tota sanotaan aasi (xx)

Mielenkiintoista oli, että peräti noin puolet (N = 6) määritelmän antaneista lapsista kuvaili
sanaa kirjoitetun kielen yksikkönä: sana assosioitui lasten mielessä voimakkaasti kirjoituk-
seen, kirjoihin ja kirjaimiin. Tähän voi olla monta syytä. Ensinnäkin lapset olivat koko syys-
lukukauden opiskelleet lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja: heidän huomionsa oli varmasti
ollut paljolti kiinnittynyt juuri kirjoitettuun kielimuotoon. Useissa tutkimuksissa on myös
esitetty hypoteesi, jonka mukaan juuri luku- ja kirjoitustaito lisää kielellistä tietoisuutta, koska
se tarjoaa mahdollisuuden tarkastella kieltä puhujasta erillisenä ja paikoillaan pysyvänä
objektina (tästä tematiikasta ks. Dufva 2000 a). Samalla kirjoitus voi kuitenkin myös alkaa
ohjata lapsen kielellistä tietoisuutta niin, että hän hahmottaa kielen yhä enemmän kirjoitetun
kielen kautta (ks. Homer–Olson 1999, Dufva 2000 b). Tästä kirjoitettuun kieleen suuntautu-
misesta meillä on muuallakin aineistossamme alustavia havaintoja. Tässä testissä siis vain yksi
lapsi määritteli sanan puhutun kielen ilmiönä. Neljä lasta ennakoi testin seuraavaa vaihetta
määrittelemällä sanan jonkin esimerkin avulla.

Testi eteni niin, että seuraavaksi testaaja pyysi lasta nimeämään jonkin sanan. Lapset
suhtautuivat keskimäärin myötämielisesti haastattelijan pyyntöön ja jotkut luettelivat koko
joukon sanoja. Joillekin vastaaminen tuntui hankalalta – esimerkiksi siksi, että valinnanvaraa
oli niin paljon: niitä on niin paljon sanoja nii jonku niistä? Joitakuita lapsia ei ehkä huvittanut
koko testi: ei tuu mitään mieleen. Jotkut vastaukset olivat vaikeasti tulkittavissa: onko
esimerkiksi oo oo sana, yrittääkö lapsi kertoa, että sanat koostuvat kirjaimista ja/tai tavuista vai
onko lapsi vain kyllästynyt eikä viitsi paneutua asiaan? Seuraavat sanat (ks. taulukko 2)
pääsivät mainittujen listalle.

Taulukko 2. Lasten antamia esimerkkisanoja. Mainintojen lukumäärä on suluissa sanan 
perässä.

kala (3), aasi (2), susi, tipu,
auto, tuoli, peili, lehti
paperi, verho, matto, säkki
sukka, hiutale, käpy,
palapeli, lumiukko, taskulamppu
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Sana näytti näiden esimerkkien valossa tuovan lasten mieleen ensimmäiseksi substantiivin ja
lisäksi vielä konkreettisen substantiivin: yleisimmin sanana mainittiin eläimen nimi.
Konkreettiset substantiivit ovat lapsen kielen omaksumisessa varhaisia, ja niitä myös usein
pidetään verbien ohella prototyyppisenä sanaluokkana. Substantiivi tuntui näiden esimerkkien
perusteella olevan kuitenkin selvästi enemmän sana kuin verbi. Yksi syy substantiivien
runsauteen oli varmasti myös se, että lapset poimivat esimerkkisanoja suoraan testitilanteen
ympäristöstä – lapsi saattoi katsella peiliä tai leikkiä kädessään olevalla taskulampulla.

Kun lasta seuraavaksi pyydettiin päättämään, kuuluiko hänelle annettu esimerkki luokkaan
sana vai ei, lasten mielipiteet vaihtelivat kovasti. Tämä olikin odotettua. Antamissamme esi-
merkeissä oli eri sanaluokkiin kuuluvia sanoja, taivutettuja ja taivuttamattomia sanoja, puhe-
kielen sanoja sekä yhdyssanoja. Toisten esimerkkien suhteen vallitsi suuri yksimielisyys, mutta
toiset olivat lasten mielestä tulkinnanvaraista. Jaoimme vastaukset tosisanoihin, ei-todellakaan
sanoihin ja epävarmoihin tapauksiin. Tulokset ovat taulukossa 3.

Taulukko 3. Lasten vastauksia kysymykseen 'Onko X sana?'

Tosi sanat Kyllä Ei

kissa 17 2
kävellään 17 -
kaupungille 14 2

Ei-todellakaan sana

ooksä? 3 16

Varmaan, tavallaan tai jonkunlaiset sanat

Taulumäki 10 7
Helsinki 11 7
Sokkari 10 6
ope 12 4
auringonnousu 11 6
juhlasali 12 5

Sanan esiintyminen taivutusmuodossa ei siis vienyt siltä sanan statusta: kävellään ja kaupun-
gille olivat molemmat yksimielisesti sanoja. Vain yksi antamistamme (ooksä?) esimerkeistä oli
yhtä selvällä äänten enemmistöllä ei-sana. Välille jäi joukko tapauksia, joissa lapset epäröivät
tai joissa heidän vastauksensa vaihtelivat paljonkin. Seuraavaksi testaaja pyysikin lapsia
perustelemaan kantaansa: miksi jokin oli tai ei ollut sana. Aina lasta ei kiinnostanut vas-
tauksensa perusteleminen. Jonnen (nro 14) mielestä oli niin selvää, että ooksä ei ole sana, ettei
sitä tarvinnut perustella muutoin kuin: no siksei.

Joidenkin lasten perustelut taas näyttivät viittaavan jo Piagetin ja Vygotskin tutkimuksissa
esiin tulleeseen oletukseen siitä, että tietyssä iässä lapsen on vaikeaa pitää erossa kielen sanaa
ja sitä maailman ilmiötä, johon tämä sana viittaa. Yhden tulkinnan mukaan tässäkin joukossa
oli siis lapsia, jotka eivät vielä olisi saavuttaneet sitä kehitysvaihetta, jossa tämä ero tehdään.
Esimerkissä 1 vastaa eräs nominaalisista realisteistamme.
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Esimerkki 1

Tutkija: mm. olisko tuota, kissa sana?,
Alli (Nro 1): ((pudistaa päätään))
Tutkija: miksei se oo sana?,
Alli (Nro 1): koska se on eläin,

Tulkinta ei kuitenkaan ole mielestämme aivan näin yksiselitteistä. On toki mahdollista, että
lapsi ei vielä osaa. Keskeinen kysymys lieneekin, mitä lapsi ei osaa. Havaintojemme mukaan
oikean vastauksen löytyminen tuntui liittyvän olennaisesti lapsen ja aikuisen väliseen vuoro-
vaikutukseen: siihen, millä lailla lapsi näytti hahmottavan haastattelijan diskursiivisia keinoja ja
sitä abstraktiotasoa, jolla haastattelija halusi hänen vastaavan. On muistettava, että kyse on
testitilanteena etenevästä vuorovaikutuksesta, ei vapaamuotoisesta jutustelusta. Testissä edettiin
suhteellisen tiukasti strukturoidun suunnitelman mukaan eikä asioita jääty selittelemään
lapselle. Lapset kuitenkin pyrkivät aktiivisesti – mutta keskenään hyvin erilaisin keinoin –
vastaamaan tutkijan odotuksiin ja löytämään ”oikean vastauksen”. Mielestämme olisi kuitenkin
mietittävä tarkoin, kuvastaako lapsen vastaus hänen tietoaan kielen ja maailman suhteista – vai
kenties hänen vuorovaikutuksellisia tietojaan ja taitojaan? Onhan myös toki niin, että yhdellä
tasolla lapsen on oikeutettua vastata, että kissa ei ole sana. Kissa ei ole sana eikä koira ole
substantiivi, koska ne molemmat ovat eläimiä – jos puhutaan sanojen merkityksestä. Onko
niin, että lapsi ei ymmärrä kielen sanan ja sen tarkoitteen välistä eroa, vai niin, että hän ei
ymmärrä – tässä erityisessä tilanteessa – millä tasolla ja millä tavoin hänen pitäisi puhua
kissasta?

Lasten perustelut kertovat myös jotain heidän omista kielellisistä luokituksistaan. Joillekin
lapsille nimet eivät olleet ’sanoja’ (ks. esimerkki 2). Macnamara (1982) onkin todennut, että jo
17 kk:n ikäiset lapset erottelevat erisnimien ja yleisnimien funktiot – ja jako nimiin (eris-
nimiin) ja sanoihin (yleisnimet) voi siis olla lapsille yleisemminkin tyypillinen.

Esimerkki 2

Tutkija: entäs onko Taulumäki, sana?.
Aku (Nro 11): ei.
Tutkija: miksei?,
Aku (Nro11): se on nimi.

Lapset hahmottivat myös sanaa suhteessa yhdyssanaan tai lauseeseen. He perustelivat käsi-
tyksiään esimerkiksi viittaamalla siihen, että kyseessä on jotain enemmän tai pitempää. Ooksä
ei ollut sana, ku siinon kaks sanaa tai auringonnousu ei ollut sana ku se on yks lause (Tomi
Nro 15).

Monella lapsella oli siis antaa perustelu mielipiteelleen. Toiset niistä ovat aikuis-
näkökulmasta katsoen oikeita, toiset vääriä. Kuitenkin pedagogisia sovelluksia ajatellen juuri
kyky pohtia ja perustella on merkittävä – riippumatta siitä, onko hallussa jo aikuisen oikeana
pitämä vastaus. On muistettava, että lapset kävivät tämän testin aikaan vasta peruskoulun
ensimmäistä luokkaa. Kuitenkin useimmat heistä ryhtyivät tosissaan pohtimaan haastattelijan
kysymyksiä. Lapsen luontainen kyky ihmetellä ja reflektoida kieltä voidaan siis ottaa huomioon
myös luokkahuoneessa – jo koulunkäynnin ensi askeleista alkaen.
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Mutta mikä on oikea vastaus? Lapset ja testitilanne

Kun testitilannetta alkaa katsella haastattelijan ja lapsen vuorovaikutuksena, nousee esiin
muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Emme ole toistaiseksi analysoineet aineistoa tältä kan-
nalta kokonaisuutena, joten huomiot ovat alustavia. Eräs havaintomme on, että toiset lapset
suhtautuivat tilanteeseen rennommin kuin toiset. Toisinaan tuntui, että lapsi pelkäsi asettaa
omaa tietoaan puntariin ja esimerkiksi yritti etsiä haastattelijan reaktioista oikeaa vastausta.
Näin näyttää olevan laita esimerkissä 3.

Esimerkki 3

Tutkija: oisko kävellään sana?,
Alli (Nro 1): ((tauko)) ((nyökkää))
Tutkija: okei, siis olis sana?.
Alli (Nro 1): ((pudistaa päätään))

Usein tämäntyyppisissä tapauksissa lapsi tuntui vastailevan epävarmasti ja sattumanvaraisesti ja
testipistemääräkin jäi alhaiseksi. Mutta aivan kuten kolesteroli voi olla kahdentyyppistä, lapsen
epävarmuuskin voi olla joko ”hyvää” tai ”huonoa”. Näillä kahdella saattaa olla hyvinkin
erilaiset syyt ja seuraukset. Toiset lapset ilmaisivat epävarmuutensa peitellysti: tarkkailemalla
haastattelijaa ja hänen reaktioitaan, antamalla minimivastauksia tai nonverbaalisia vastauksia
(nyökkäys tai päänpudistus), epäröimällä vaiti ja pitkään, kieltäytymällä vastamasta, antamalla
vitsikkäitä vastauksia ja vaihtamalla vastaustaan sattumanvaraisesti. Näiden lasten verbaalinen
vuorovaikutus tuntui kokonaisuudessaan niukemmalta ja oli ilmeistä, että lapsi ja aikuinen eivät
onnistuneet pelaamaan samaa kielipeliä.

Toisaalta sitten taas aineistosta löytyy paljon ”hyvänlaatuista” epävarmuutta. Näissä tapauk-
sissa lapsi esimerkiksi teki tarkistuskysymyksen haastattelijalle: mitä tämä oikein tarkoitti
kysymyksellään? Tai sitten hän ryhtyi itse pohtimaan asiaa käyttäen erilaisia miettimistään
kuvastavia vokalisaatioita (hm, mm) ja sellaisia metakielellisiä tai metadiskursiivisia keinoja,
jotka eksplikoivat hänen suhdettaan omaan tietoonsa, kuten esimerkissä 4.

Esimerkki 4

Tutkija: no entäs Sokkari?
Heidi (Nro 16): . hmm. no se on nyt silleen, tavallaan.

Lasten puheessa ilmenevä kielellinen epävarmuus voi siis viitata myös prosessointiin, jossa
lapsi jää aidosti punnitsemaan vastaustaan hänelle esitettyyn kysymykseen, reflektoimaan
kieltä. Tämäkin havainto puhuu sen puolesta, että kielellistä tietoa ollaan valmiita pohtimaan jo
näin varhain. Monet näistä lyhyistä tilanteista ovatkin kielitieteellisesti ja kielenopetuk-
sellisesti kutkuttavia. Näistä lasten pohdiskeluista päästäisiin helposti eteenpäin – miettimään
sanaa ja sanojen ominaisuuksia ja samalla pohjustamaan opetuksessa myöhemmin esiin tulevia
sanaluokkia, lauseenjäseniä, erisnimiä, yleisnimiä jne.
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Tässä esiin ottamamme ajatus lapsen kielellisen vuorovaikutustyylin ja hänen testimenestyk-
sensä mahdollisesta suhteesta on myös yksi esimerkki siitä, kuinka kvalitatiivisen ja kvanti-
tatiivisen analyysin yhdistäminen voi generoida uusia tutkimuskysymyksiä. Yllä esitetyt aja-
tukset perustuvat alustaviin havaintoihin. Mutta kielitietoisuuden, vuorovaikutustaitojen ja
testimenestyksen suhdetta on jatkossa mahdollista – ja tarkoituskin – tarkastella myös yksityis-
kohtaisemmin. Tällaisella selvityksellä olisi mielestämme kauaskantoisia seuraamuksia niin
teorian kuin käytännön opetuksen ja arvioinninkin suhteen.

Kuka päättää sanasta?

Aina kun lapsi asetetaan koe- tai testitilanteeseen, hänen suoritukseensa vaikuttavat tekijät
pyritään kontrolloimaan mahdollisimman pitkälle. Tämä on klassisen kokeellisen tutkimus-
perinteen ihanteiden mukaista. Näin pyritään saamaan yleistettävissä olevaa tietoa – tutkimaan
esimerkiksi lasten keskimääräistä osaamista, vertaamaan lapsia tai lapsiryhmiä keskenään ja
tarkastelemaan eri muuttujien vaikutusta lapsen suoritukseen. Arvostamme tämän perinteen
etuja ja käytämme tutkimushankkeessamme mm. erilaisia vakiintuneita mittareita ja kokeellisia
asetelmia. Näin tehdessämme lähdemme samalla siitä oletuksesta, että testitilanne on myös
sosiaalinen tilanne (tarkemmin, ks. Alanen–Dufva 2001) ja sitä on tarkasteltava sellaisena.

Testit itse ovat myös sosiaalisia ja kulttuurisia tuotteita. Myös niissä voi olla monia ongel-
mia. Esimerkiksi testien kääntäminen ja mukauttaminen yhdestä kielestä ja kulttuurista toiseen
saattaa olla ongelma. Samoin on mahdollista, että testit, joiden oletetaan mittavan kielellistä
tietoa, mittaavatkin kirjoitetun kielen taitoa tai kykyä toimia standardikielen ehdoilla. Itse
lähdemme siitä, että testeillä ja koeasetelmilla saadaan vain rajoitetusti tietoa siitä, miten lapsi
todella havainnoi kieltä tai toimii sen kanssa. Tutkimuksessa tarvitaan niiden lisäksi myös
lasten omaa ajattelua kartoittavaa tietoa.

Mittapuuna kokeellisessa tutkimuksessa on usein myös aikuisten (oletettu) osaaminen.
Kuitenkin on tunnettua, että myös aikuiset antavat lapsenomaisia vastauksia, kun heitä pyyde-
tään määrittelemään sana (ks. esim. Hamilton–Barton 1983). Mutta samoin on mukana myös
tutkijan mittapuu: hänen oma oletuksensa siitä, mikä sana on. Tutkimuksissa käytetty sanasto
ilmaisee usein tutkijan asenteet ja oletukset: lapsi menestyy tai epäonnistuu jossain suorituk-
sessaan, hän antaa oikeita tai vääriä vastauksia, tietyt lapset eivät vielä ole saavuttaneet sitä tai
tätä tasoa kehityksessään jne. Se että asiantuntijoina – lingvisteinä – tunnemme sanan moni-
särmäisen luonteen ja ymmärrämme sen kategorian sumeuden, ei tunnu ulottuvan toimintaam-
me silloin, kun tutkimme lapsia. Lasta testattaessa usein tutkijan mielessä onkin vain yksi ja
ainoa oikea vastaus, joka lapsen olisi löydettävä. Tutkimuksessa ei tällöin oikeastaan kysytä,
millainen lapsen sana on, vaan kuinka samankaltainen se on testaajan sanan kanssa.
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Sananvaltaa lapsille

Kielenoppimisen ja opettamisen tutkijoina haluamme lopuksi korostaa sitä, että kielestä on
keskusteltava. Lapset osaavat pohtia. Kielestä puhuminen olisikin koulussa tärkeämpää kuin
opettaa lasta antamaan institutionaalisesti oikeita vastauksia. Sanan käsitteen – kuten muutkin
kielitieteellisen terminologian peruskäsitteet – voi neuvotella yhdessä. Onko kissa sana? Onko
ja sana? Onko Samuli sana? Ovatko ryhmäperhepäivähoitotoimintakokeilu tai entten-
tenttenteelikkamentten sanoja? Onko juoda jotenkin erilainen sana kuin maito? Onko Bumtsi-
bum sana? Onko lauske sana? Tai xgrfh? Voiko sanoja keksiä? Mikä erottaa sanaa ja tavua?
Onko yhdyssana sana vai kaksi sanaa? Miten sana eroaa lauseesta? Ovatko karhu ja karhun
sama vai eri sana?

Sanat ovat eräs keskeinen kategoria, jonka avulla kielitietoisuuskeskustelun voi aloittaa.
Kuten yllä osoitimme, lapsilla on siihen eväitä. Sanoilla voi tehdä monenlaisia asioita – niitä
voi pistää luokkiin, ne voivat toimia lauseissa eri tehtävissä ja niillä voi olla monenlaisia
vastaavuuksia muiden kielten sanoihin. Niistä voi myös nauttia – ja niillä voi vitsailla, kuten
viimeinen esimerkkimme 5 osoittaa.

Esimerkki 5

Tutkija: joo entäs ootko sä kuullu tällasesta asiasta koskaan ku, sanojen taivuttamisesta?,
Sanna (Nro 17): no en. sanat on varmaan sitten kumia.
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Partitiivipredikatiivi varhaisnykysuomen kynnyksellä

Pirkko Forsman Svensson

Helsingin yliopisto

Taustaa

Subjektin, objektin ja predikatiivin sijajakaumaa on tutkittu sekä kirjoitetun että puhutun
nykysuomen osalta. Jos tilastoidaan vain nominatiivi-, akkusatiivi- ja partitiivimuotoiset
konstituentit, partitiivin osuus eri lauseenjäsenten sijana on seuraava. Kirjoitetussa kielessä
partitiivisubjekteja on 8 %, partitiiviobjekteja 58 % ja partitiivipredikatiiveja 41 %. Puhees-
sa partitiivisubjekteja on hiukan enemmän (runsaat 10 %) ja partitiivipredikatiiveja vähem-
män (runsaat 30 %), kun taas objektin sijajakauma on lähes sama kuin kirjakielessä. Kirjoi-
tetun kielen frekvenssiluvut perustuvat pääasiassa 1970-luvulla julkaistuun asiaproosaan
(HKV 1980: 126–130, 179–184), puhutun kielen luvut Lauseopin arkiston murreaineistoon
(Pajunen–Palomäki 1985: 24–28).

Useat tutkijat1 ovat eri yhteyksissä kiinnittäneet huomiota siihen, että partitiivi on van-
hassa kirjasuomessa selvästi harvinaisempi kieliopillisena sijana kuin nykysuomessa. Kar-
toittaessani runsas vuosikymmen sitten 1600-luvun suomalaisten saarnakirjailijoiden parti-
tiivinkäyttöä laskin partitiiviobjektien osuudeksi runsaat 40 % ja partitiivisubjektien osuu-
deksi 3 %; predikatiivin sijana partitiivi esiintyi vain erikoistapauksissa (Forsman Svensson
1989: 57–58; 1990: 21, 31, 39–42). Predikatiivin sijajakauma on muuttunut drastisemmin
kuin subjektin ja objektin ja ilmeisesti vasta nykysuomen kaudella viime vuosisadan puoli-
välistä lähtien (vrt. Sadeniemi 1950: 51–53; Ojajärvi 1950: 240–241). Partitiivipredikatiivi
näyttää sitä paitsi edelleen yleistyvän kirjoitetussa kielessä (Martin 1987: 274–278).

1 Esimerkiksi Ojajärvi 1950: 240–241; Denison 1957: 119–122, 228–229; Rapola 1969: 83; Suoja-
nen 1977: 67–68, 91–85; ks. myös Ojansuu 1909: 161, 168.
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Saarna-aineiston perusteella saatoin todeta, että finiittilauseiden predikatiivin sija oli
1600-luvun teksteissä lähes aina nominatiivi (Forsman Svensson 1989: 58–60). Koko ai-
neistosta löytyi vain kolmattakymmentä partitiivipredikatiivia, näistä valtaosa pronomineja
(jotakin, mitä, mitään, muuta). Niinpä partitiivipredikatiivi tuntui olevankin yksinomaan
pronominien varassa, minkä lisäksi indefiniittipronominien mikään ja muu partitiivit saat-
tavat yhtä hyvin olla kytköksissä kielteisyyteen kuin subjektin tai predikatiivin tarkoitteen
jaollisuuteen; näihin pronomineihin liittyvien vertailurakenteiden substantiivit ovat nimit-
täin säännöllisesti nominatiivissa tarkoitteen jaollisuudesta tai jaottomuudesta riippumatta
(Ei unet ole muuta kuin kuvat ilman olentota; Hänen elämäns ei ole muuta mitään ollut
kuin alinomainen kilvoitus).2 Pronominien ohella Agricolan ja 1600-luvun kirjoittajien
teksteissä esiintyy sellaisia partitiivipredikatiiveja3 kuin (olla) sukua, velkaa, pahinta lajia,
yhtä, jotka Norman Denison on maininnut tutkimuksessaan suomen partitiivista (1957:
228). Yhteistä kyseisille ilmauksille on niiden fraasimaisuus. Nykysuomessa partitiivipredi-
katiivin edellytyksenä on joko subjektin tai predikatiivin tarkoitteen jaollisuus. Vanhassa
kirjasuomessa samastetaan usein jaoton kokonaisuus ja epämääräinen paljous ja jätetään
niin ollen hyödyntämättä partitiivin mahdollisuus ilmaista jaollisuutta. Tästä syystä ainakin
vanhimmasta kirjasuomesta puuttuvat varsinaiset partitiivipredikatiivit.

1700-luvun ja 1800-luvun alun partitiivipredikatiiveja

Käydessäni läpi nykyisen tutkimushankkeeni aineistoa, ts. 1700-luvun ja 1800-luvun alun
tekstejä, kirjasin kaikki havaitsemani partitiivipredikatiivit. Sellaisia lauseita, joissa oli
partitiivipredikatiivi tai useampia rinnasteisia, kertyi noin viisikymmentä: suunnilleen kak-
sikymmentä on peräisin 1700-luvun teksteistä, viitisentoista Gananderin sanakirjan (1787)
esimerkistöstä ja loput 1800-luvun alkupuolen almanakoista. Puolensataa partitiivipredi-
katiivia on aineiston kokoon nähden vähäinen määrä ja osoittaa selvästi nominatiivin pysy-
neen predikatiivin normaalisijana koko vanhan kirjasuomen kauden. Näiden tapausten poh-
jalta hahmottuva kuva predikatiivista ei ole kuitenkaan yhtä yksipuolinen ja pronomini-
valtainen kuin 1600-luvun saarnoihin perustuva; niinpä 1700-luvun esimerkit voinevat
antaa vihjeitä siitä, millaisista konteksteista partitiivipredikatiivi on lähtenyt laajentamaan
reviiriään.

Partitiivipredikatiivi on 1700-luvun aineistossa aivan kuten 1600-luvun saarnoissakin
melkeinpä säännöllisesti yksikössä. Ainoat poikkeukset ovat Gananderin sanakirjan esi-
merkit Muju ei ole muuta kuin hienoja ja pieniä kiviä (pronominiin liittyvän vertailu-
rakenteen substantiivi on monikon partitiivissa) ja On se viimeisiä tohtareita (ts. kyseinen
lääkäri on ammattikuntansa kehnoimpia). Niissä harvoissa partitiivipredikatiivillisissa lau-

2 Olen modernistanut tyyppiesimerkkien ortografian silloin, kun niistä puuttuu lähdeviite.
3 Sadeniemi (1950: 51) toteaa, että hänen Agricolalta poimimissaan partitiivipredikatiiveissa on

“vain yksi selvältä näyttävä distributiivinen tapaus: Joinenga Caunistos ei pidhe oleman wlconaista
hiuxien palmicoisa, ia cullan ymberirippumisesa (II 605–)”. Huomattakoon, että tässäkin Agri-
colan lauseessa on kieltosana (kaunistos ei pidä oleman ulkonaista), joten partitiivipredikatiivi ei
välttämättä ole “distributiivinen” vaan sen käyttöön on voinut vaikuttaa kieltosanan läheisyys.
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seissa, joissa subjekti on monikollinen, predikatiivina on fraasinomainen ilmaus (esim. ovat
sukua). Monikolliseen subjektiin liittyvä muunlainen predikatiivi on säännöllisesti nomina-
tiivissa (Me olemme halvat Jumalan edesä). Olen jakanut kirjaamani partitiivipredikatiivit
neljään ryhmään predikatiivisaneen (= P) sanaluokan ja merkityksen perusteella. Kategoriat
ja niitä kuvaavat tyyppiesimerkit ovat seuraavat:

1. Unet ovat jotakin olevanans. (P = pronomini)
2. Sannan pitää oleman karkiata laatua, jospa se mujuaki olisi.

(P = laatua yms. ilmaiseva substantiivi)
3. Sepä nyt hekotusta on. (P = teonnimijohdos)
4. Olut ei saa olla tuoresta eikä aivan vanhaa. (P = adjektiivi)

Kaksi ensimmäistä ryhmää edustavat jo 1600-luvun aineistossa esiintyneitä tapauksia,
joskin laatua tai luokkaa ilmaisevien substantiivien ala on laajentunut. Ryhmiin kuuluu noin
puolet aineiston partitiivipredikatiiveista; substantiiveja on kolme neljännestä ja pronomi-
neja vain neljännes, ts. suhde on päinvastainen kuin 1600-luvun aineistossa. Kolmannen ja
neljännen ryhmän tyyppisiä predikatiiveja ei esiintynyt vielä 1600-luvun teksteissä. Käsit-
telen aineiston partitiivipredikatiivit tyyppiesimerkeittäin (1–4) ja esittelen niiden jatkoksi
lausetyypin, jonka “predikatiivi” on tulkittava toisin (5).

1. Unet ovat jotakin olevanans

Pronominipredikatiiveina esiintyvät partitiivit jotakin, mitään ja muuta, joista kahta jälkim-
mäistä seuraa yleensä vertailurakenne (ei mitään muuta kuin x). Kuten totesin 1600-luvun
tapauksista, partitiivius voi olla kieltolauseissa kytköksissä kielteisyyteen; kieltosana on
yleensä välittömästi pronominin eikä kopulan edellä. Sitä paitsi pronominipredikatiivin
kanssa rinnasteinen substantiivi on nominatiivissa (olemme halvat ja ei mitään) samoin
kuin lähes poikkeuksetta vertailurakenteiden substantiivit (pari esimerkkiä kirjoituksen
alussa). Adjektiivisesta nominatiivipredikatiivista nykysuomessa ks. Yli-Vakkuri 1969.

(1) Pazelius 1764: 6 Tämä on cuitengin jotakin olewanans; Ganander 1787 olipa se jotakin ‘det
var något’ (s. v. jotain); mujumaa, ej ole muuta kuin hjenoja ja pjeniä kiwiä (s. v. muju);
Stenbäck 1750: 38 Nämät hartaat taiwaan ajatuxet owat jo uscon cansa secoitetut, ja ei muuta
cuin yxi Jumalan Waldacunnan odottaminen; Almanakka 1782 joca [englantilainen Orchard-
ruoho] ei mitän muuta ole, cuin meidän – – Hund-Cring; Ganander 1787 joka ei muuta kuin
kauhna-sjemen ole ‘odugligt skallfrö’ (s. v. kauhna); Frosterus 1791: 98 me olemme halwat
ja ei mitän Jumalan edesä

2. Sannan pitää oleman karkiata laatua, jospa se mujuaki olis

Toisen ryhmän paristakymmenestä predikatiivi-ilmauksesta runsaat puolet sisältää laatua,
luokkaa, kuuluvaisuutta yms. ilmaisevan sanan (näytteet 2a): heimo, laatu, laji, sortti, suku
(vrt. Agricolan ja 1600-luvun tekstien ilmauksia olla jtk lajia ja olla sukua). Tällaiset
predikatiivit muistuttavat adverbiaaleja, minkä huomaa mm. siitä, että muunkielisiin vasti-
neisiin tarvitaan prepositio tai esim. genetiivi kuten saksassa (rts. Vi är av samma slag;
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engl. We are of the same kind; saks. Wir sind gleichen Art). Partitiivin sijasta tapaakin
satunnaisesti elatiiveja, esim. mistä laadusta ja luonnosta se on ‘av vad art, slag och natur
är den’ (Ganander 1787) ja rieska – – taitaa olla erinäisestä ladusta (Almanakka 1808).
Muut tähän ryhmään kuuluvat predikatiivit (näytteet 2b) ovat ainesanoja tai niihin
rinnastuvia (mujakka ‘degsyra’, muju ‘klapperjord’ [‘vierinkivisora’], tulo ‘rikkaus, raha-
määrä’, savi). Huomattakoon myös fraasit olla yhtä isää, toista äitiä sekä olla menevätä
miestä ‘mennyttä miestä’, jotka Ganander on kirjannut sanakirjaansa.

(2a) Stenbäck 1771: 8 mitä hänelle welkaa oltiin – – ; Ganander 1787 tämä on minulle welkaa
‘han är mig skyldig’ (s. v. welka); 1784: 40 wieraat jotk’ ei olleet sukua ei syntyä; s. 82 ei
mingään kansa olla nijn liki sukua ja ystäwyydes, kuin rahan kautta; Almanakka 1768 Tämän
tapainen Sawi on paljo Mergelin eli Maan-ytimen heimoa; 1775 caxi laatua [hamppua], joista
yxi on coiras sucua; 1785 sannan pitää oleman karkiata laatua, jospa se mujuaki olisi;
Ganander 1787 ej se sitä laatua ole ‘det är ej det slaget’ (s. v. laatu); en ole lajja laulaitten
‘jag hör ej till poeternas söner’; mitä lai tämä on ‘vad sort är detta?’ (s. v. lai); lapset on yhtä
isää, toista äitiä ‘vara av en fader, en moder’(s. v. lapsi); on se wijmmeisiä tohtareita ‘den
sämsta, oduglig’ (s. v. wijmmeinen); menewätä miestä se on ‘han är på uthällningen av livet ‘
(s. v. menewä); Almanakka 1815 waxiinarupuli ‘istutusrokote’ on hawaittu olewan kahta eri
sortia; jos se waxiina on ollut sitä kelwollista taikka kelwotoinda sortia

(2b) Almanakka 1785 Elatus [korintekeminen] sijs ei ole nijn tunduata tuloa Waldacunnallen;
mutta – – warallansa yhteistä hywää auttelewa; 1790 jos peldomaa on kijndiätä sawea;
Ganander 1787 ompa se hywää mujakkaa ‘det var rätt surt’ (s. v. mujakka)

3. Sepä nyt hekotusta on

Kolmannen ryhmän esimerkit ovat kaikki peräisin Gananderin sanakirjasta ja ilmiselvää
kansankieltä. Lausumat ovat puhujan kannanottoja tapahtuneeseen, kommentteja tai huu-
dahduksia, joissa on usein mukana jokin tehostava partikkeli (pA, hAn, nyt, vasta). Lausu-
mien predikatiivit ovat lähellä eksistentiaalilauseiden subjekteja; esim. Sepä nyt hekotusta
on rinnastuu helposti ilmaukseen Siinäpä hekotusta [on] tai Voi mitä hekotusta (vrt. Itkonen
1975: 93–94). Ilmaustyyppi on ollut käytössä kansankielessä, koska Ganander on esittänyt
siitä useita näytteitä, mutta sille ei ole ollut käyttöä 1700-luvun teksteissä joko siksi, että
ilmaukseen tarvittiin tietynlainen konteksti, tai siksi, että asiat ilmaistiin kirjoituksessa
toisin. (Nykytekstien teonnimipredikatiiveista ks. Forsman Svensson 1994: 611–613.) Toi-
saalta Gananderilla on joitakin tapauksia, joissa samassa kontekstissa esiintyy teonnimen
nominatiivi, esim. se pä jytykin on (s. v. jytinä), sepä hirnuaminen on ‘det var då ett
ledsamt flinande’ (s. v. hirnuaminen), on sekin juonitteleminen ‘det är och ett konstlande’
(s. v. juonitteleminen).

(3) Ganander 1787 kass se wasta höröttämistä on ‘det är först ett stort skrattande’ (s. v.
höröttämistä); on hän sekin jonotusta ‘[det var väl] en ledsam ton’ (s. v. jonotus); sepä
kuntturis olemista on i. e. paljon turhaa puhetta (s. v. jaaritus); sepä nyt hekotusta on ‘det var
ett fasligt skrattande’; sepä wast’ on liehakoitzemist’! (s. v. liehakoitzeminen); sepä wasta
solottamista on ‘ett skvalande’ (s. v. solottaminen); se wasta manguttamista on ‘det är ett
skamlöst tiggande’ (s. v. manguttaminen)
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4. Olut ei saa olla tuoresta eikä aivan vanhaa

Neljännen ryhmän partitiivimuotoiset adjektiivipredikatiivit ovat aineiston uutta antia; sa-
moin kuin edellisen ryhmän teonnimipartitiivit ne merkitsevät partitiivipredikatiivin uutta
aluevaltausta. Vain muutama esimerkkilauseista on peräisin 1700-luvun teksteistä (näytteet
4a) useimmat olen poiminut 1800-luvun alun almanakoista (4b). Ainoa useita kertoja
esiintyvä adjektiivipartitiivi on mahdollista, jonka kontekstina on lähes poikkeuksetta fraasi
niin paljon ~ vähän kuin mahdollista [on]. Kyseisissä ilmauksissa subjekti on täyden-
nettävä kontekstin perusteella ja subjektiksi hahmottuu yleensä jokin lauseessa ilmaistu
asianlaita, ts. ‘se, että jotakin tapahtuu’ tai ’se, että jotakin tehdään’. Vuoden 1820 kieli-
asultaan savolaisen almanakan näytteessä kieliopillisena subjektina on 1. infinitiivi.

Gananderin sanakirjan esimerkit ovat adjektiiviryhmässäkin nähtyyn tai kuultuun liitty-
viä kommentteja, joissa asiaan viitataan anaforisella se-pronominilla (esim. Lystiäpä se oli).
Gananderin predikatiivi onetta pohjautuu sanakirjan mukaan adjektiiviin onet ~ onhe
‘oduglig, mager’ (vrt. NS s. v. one), ja lausuman hän on tulkittava hAn-liitepartikkeliksi
(vrt. Forsman Svensson 1998: 26–27). Subjektina on tässäkin se-pronomini, jonka oletan
viittaavan puhujan näkemään ilveilyyn (‘onpahan sekin kamalaa, kun noin ilveilee’).
Pronominin se tulkitseminen henkilötarkoitteiseksi (sekin, kuin = ‘se joka’) on nähdäkseni
mahdotonta juuri one(t)-adjektiivin partitiiviuden vuoksi. Muissa näytejakson tapauksissa
subjektina on ainesana (vaksiina ‘rokote’, istutusvisva ‘(eräänlainen) rokote’, tärpättiöljy,
olut, multa, potaska) tai toimintaa tai käyttäytymistä merkitsevä teonnimi (meno ‘käytös’,
löylyn heittäminen).

(4a) Stenbäck 1771:12 caiki mitä walaisematoin ja pyhittämätöin ihminen – – tekee – – ei se ole
ikänäns nijn wilpitöindä, ei coscan nijn oman woiton pyytämätöindä, ei nijn puoltamatoinda,
ei nijn uscollista, wapaehtoista ja sydämmellist’, cuin – – ; s. 10 tyhmää ja pahanlaatuista
menoa wihatan sentähden, että se nijn rumaa, häpiällistä, wahingollista ja sopimatoinda on;
mutta wijsasta ja hywänlaatuista menoa racastetaan sentähden, että se nijn caunista,
cunniallista, hyödyllistä ja sopiwata on – – Jumalan ja ihmisten racastajalle; Ganander 1787
lystiäpä se oli ‘det var roligt’ (s. v. lysti); ompa hän onetta sekin, kuin tuota ilwettä pitää (s.
v. onhe); 1788: 81 keitetään – – padosa sixi kuin tulee ruskiaxi kuin wjeret, josta annetaan
Eläimelle 1/2 korttelia, 1/2 korttelisa olutta, joka ei saa olla tuoresta eikä aiwan wanhaa

(4b) Almanakka 1762 saadaan sen [potaskan] edestä 10, 12 ja 15 Talaria leiwiskästä – – jos se
hywää on; 1805 mutta se [istutusvisva] on wähemmin päälle luotettawaa; 1815 että se
waxiina – – oli ollut kelwollista ja hywin menestynnyttä; 1817 Löylyn heittäminen on
hawaittu olewan hyödyllistä kuidun eroittamisexi; 1820 Että hankkia itellensä parempata
Lammas-laatua ei ole aina mahollista; 1826 [tehtaassa tehdään työt] nopiammasti kuin käsillä
mahdollista on; tultaisiin niin wähällä työllä kuin mahdollista on aikaan; 1830 [Paimenet
eivät] salli niin paljon kuin mahdollista on, hänen [karjan] omasa wallasansa käydä, ruokaa
eli wettä etsimäsä; Jos Terpenttiini-öljy on mustan näköistä ja haisee Terwalta kaataan se – –
taas pannuun; 1835 Ojittaissa sellaista alankomaata, joka on niin wetelää ettei tahdo pysyä
lapiolla
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Esimerkkeinä normaalikäytännöstä, ts. nominatiivimuotoisista mahdollinen ~ mahdotoin
-predikatiiveista seuraavat näytteet: Tätä sydämen kipua wastanseisoa on lapsellä mahdo-
toin (Saxberg 1776: 6); Eli olisko se mahdollinen että se suuri Jumala jotakin tekisi
turhaan (Frosterus 1791: 60); jota [kirjoitustaitoa] ilman mahdottoin on jälken jäneille,
edellä-menewäisiä asioita tietä anda (Almanakka 1709); nijn paljon cuin mahdolinen on
(Almanakka 1826).

5. Jumalan edesä ei ole mitään mahdotointa

Sellaisia lauseita, joissa on olla-verbi ja kaksi partitiivimuotoista (tai sellaiseksi tulkittavaa)
nominaalifraasia, löytyy vanhoista teksteistä jo Agricolasta lähtien (Forsman Svensson
1990: 42–43). Yleisiä ovat etenkin raamatunsäkeen Jumalan edesä ei ole mitään ~ yhtään
asiata mahdotointa variantit, joiden esikuvia on Raamatussakin useita (esim. Luuk. 1: 37).
Tapaukset voi rinnastaa sellaisiin nykysuomen lauseisiin kuin Kouluja on hyviä ja huonoja
(= On hyviä ja huonoja kouluja). Kyseessä ei olekaan predikatiivilause vaan eksistentiaali-
lause, jossa predikatiivin tuntuinen konstituentti (mahdotointa) on tulkittava pääsanastaan
lohjenneeksi attribuutiksi (vrt. Hakulinen–Karlsson 1979: 191–192). Toisaalta 1600- ja
1700-luvun esimerkit on luontevinta modernistaa predikatiivilauseiksi, ja näin on tehty
nykyisessä Raamatussa (Luuk. 1: 37 sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta).

Vanhan kirjasuomen esimerkit ovat jonkinlaisia eksistentiaalilauseen ja predikatiivi-
lauseen välimuotoja, ja konstituenttien partitiivius on niissä kytköksissä toisaalta kielto-
sanaan, toisaalta siihen, että niiden subjekti-NP:hen kuuluu vanhan kirjasuomen kielto-
lauseissa herkästi partitiivistuva indefiniittipronomini mikään. Pronominien partitiivit mitä,
mitään, monta esiintyvät sitä paitsi vanhassa kirjasuomessa kieliopillisten sijojen leksikaa-
listumina, niin että partitiivi on mahdollinen myös ei-eksistentiaalisen lauseen subjektin
sijana (Forsman Svensson 1990: 28). Yhden konstituentin partitiivius saattaa laukaista
myös toisen partitiivin4, kuten katson käyneen parissa Anders Pacchaleniuksen (1667) lau-
seessa, joissa on (yllättävä) adjektiivinen partitiivipredikatiivi (E6a Monda hillimätöindä
lasta on nijn pahan ilkistä, että – – ; Monda Lasta on nijn pahantapaista, ettei – –).
Predikatiivin (pahanilkistä, pahantapaista) tulkinta lohjenneeksi attribuutiksi lienee
tässäkin mahdollista, mutta luontevin on predikatiivi: Monet vallattomat lapset ovat niin
pahanilkisiä.

(5) Stenbäck 1771: 16 Mitä vilpitöindä ja toden oikiata niisä on, se saa – – ; Frosterus 1791: 11
Sinun edesäs ei ole mitän salattu [/salattu/ tai /salattuu/], ei pimeys ole – – pimeys; s. 70
Totisesti hän on Jumala jonga edesä ei ole mitän mahdotoinda; s. 8 Täsä mahdamme – –
hämmästyä sitä käsittämätöindä woima, jonga edesä ei ole mitän mahdotoinda; Almanakka
1823 [Seura tiedusteli talonpojilta] mitä hänen talonpidossansa oli muutettawaa, eli kukatiesi
uutta ja tuntematonta, mutta niin hywää että se ansaitsi tulla muuallakin tutuksi; 1826 Jolla
ei ole kuin wähä palainen liinaa walaistawaa, ei hän woi sellaista pitää

4 Partitiivimuotoinen subjekti-NP ei tosin välttämättä partitiivista predikatiivia: monta arwotusta on
yhdenkaltaset (Ganander 1783 esip.).
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Näytejakson (5) tyyppiset välimuotolauseet partitiivikonstituentteineen ovat voineet toimia
siltana partitiivipredikatiiveihin tai ainakin edistäneet sellaisten käyttöä (vrt. näytejakson 4b
mahdollista-tapauksia). Siltana saattoivat nähdäkseni toimia myös vanhan kirjasuomen
kvanttorilauseet, joiden 1600-luvun asuja ovat esim. seuraavat: Monta on Herraa;
Kaksitoistakymment on päivän hetkee; Enkelit ovat monta luvusta; Enkelit ovat usiat ja
monet. (Agricolan predikatiivi- ja kvanttorilauseista ks. Häkkinen 1994: 327–330.) 1700-
luvun aineistosta näytteeksi Juhana Frosteruksen lause että he [kukat] laatuansa owat
monia tuhansia (1791: 36), jonka erikoisuutena – ja edellisen vuosisadan käytänteestä
poikkeavana piirteenä – on monikon partitiivi kvanttorin sijana.

Lopuksi

Kirjoitettujen tekstien perusteella näyttää siltä, että predikatiivin sijanvalinnassa ei tapah-
tunut suuriakaan muutoksia 1700-luvun aikana. Aivan kuten Agricolan ja 1600-luvun
saarnakirjailijoiden kielessä eräiden pronominien partitiivimuodot esiintyvät predikatiiveina
(He ovat olevanans jotakin, Me olemme halvat ja ei mitään Jumalan edesä). Partitiivi-
muotoisten lajia, luokkaa, aluetta yms. ilmaisevien predikatiivien sijana partitiivi on yleis-
tynyt mm. tapauksiin (olla jtk) lajia, laatua, sorttia, sukua. Uutta 1600-luvun aineistoon
nähden ovat sellaiset 1700-luvun tekstien esimerkit, joissa partitiivipredikatiivi on jaollis-
tarkoitteinen substantiivi, mutta ei yhtä selvästi laatua ilmaiseva kuin edellä mainitut sanat.
Yleisimpiä ovat puhtaat ainesanat (esim. jk on savea ~ mujua) ja kansankielisten sanakirja-
esimerkkien teonnimijohdokset (Sepä nyt hekotusta on). Eräät tällaisten lausumien kielen-
piirteet (mm. liitepartikkelit pA ja hAn) osoittavat, että näytteet ovat lähinnä peräisin savo-
lais- ja pohjalaismurteiden alueelta (Forsman Svensson 1998: 2228). Murretaustalla tun-
tuisi olevan tässä merkitystä.

Vielä selvempi askel nykysuomen suuntaan ovat partitiivimuotoiset adjektiivipredika-
tiivit, joita alkaa esiintyä teksteissä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Adjektiiveilla predikoi-
daan jaollistarkoitteisista subjekteista, joko ‘aineista’ tai ‘toiminnasta’ (subjektina on teon-
nimi tai tekemiseen viittaava anaforinen pronimini): Olut ei saa olla tuoresta eikä aivan
vanhaa; Tärpättiöljy on mustan näköistä; Löylyn heittäminen on hyödyllistä; Lystiäpä se
oli. Tällaiset esimerkit ovat peräisin 1700-luvun pohjalaisilta kirjoittajilta ja sellaisista
1800-luvun alun almanakoista, joiden kirjoittajia (kääntäjiä) voi murrepiirteiden perusteella
pitää pohjalaisina tai savolaisina. Partitiivi näyttää ensin vakiintuneen yksiköllisiin aine-
sana- ja teonnimisubjekteihin viittaavien adjektiivipredikatiivien sijaksi. Aineistosta puut-
tuu tapaus, jossa monikolliseen jaollistarkoitteiseen subjektiin viittaava predikatiivi olisi
monikon partitiivissa (esim. Lapset ovat pahantapaisia). Tällaisen predikatiivin sija oli
edelleen nominatiivi: Lapset ovat pahantapaiset. Subjektin partitiivistava kvanttori saattoi
tosin laukaista myös predikatiivin (yksikön) partitiivin: Monta lasta on pahantapaista.
Ainoat havaitsemani tapaukset, jossa predikatiivi ylipäätään on monikon partitiivissa, ovat
Gananderin sanakirjan lauseet Muju ei ole muuta kuin hienoja ja pieniä kiviä ja On se
viimeisiä tohtareita. Näissäkin partitiivit ilmaisevat laatua tai luokkaa, ts. ‘vierinkivisora on
koostumukseltaan pieniä kiviä’ ja ‘tohtori on ammattikuntansa kehnoimpia’.
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Virittäjän palstoilla predikatiivia pohtinut Matti Sadeniemi (1950: 47–50) arvelee parti-
tiivipredikatiivin kehityksen kulkeneen seuraavasti. Vanhinta käyttöä edustaisi “partitii-
vinen predikatiivi”, ts. tapaus Mies on suurta sukua tai Veitsi on terästä, josta olisi kehit-
tynyt “partitiivis-distributiivinen” predikatiivi (esim. Kiinalaiset ovat mongoleja, Cajander
ja Erkko ovat nimekkäimpiä runoilijoitamme). Lopuksi “distributiivinen” partitiivi olisi
korvannut “totaalisen” tapauksissa, joissa subjektin tarkoite oli jaollinen: esim. tapaus He
ovat seppiä olisi johtanut tapauksiin Viina on juovuttavaa, Pojat ovat iloisia. (Vrt. Yli-
Vakkuri 1969.). Saman vuoden Virittäjässä partitiivista kirjoittanut Aulis Ojajärvi (1950:
241) arvelee, että partitiivipredikatiiveina ovat alkuaan esiintyneet vain yksikölliset subs-
tantiivit (Me olemme samaa sukua). Ojajärven mukaan kehityksen alkuaikoina ei olisi ollut
mahdollista sanoa Me olemme ystäviä, Vesi on kylmää tai Puut ovat pitkiä. Tällaisten
Ojajärvi katsoo syntyneen analogiakehityksen ja partitiivistumistendenssin tuloksina. Hän
toteaa lopuksi, että partitiivi on ollut suomessa “erityisesti predikatiivin kohdalla voimak-
kaasti ekspansiivinen”, mistä syystä partitiivin käyttö on suomessa paljon laajempaa kuin
muissa ims. kielissä (mts. 242).

Aineistoni partitiivitapausten perusteella näyttää siltä, että Sadeniemi ja Ojajärvi osuivat
oikeaan partitiivipredikatiivin kehitystä pohtiessaan. Varhaisin on ollut tyyppi on sukua ~
savea (samaan luokkaan voi lukea myös tyypin on hekotusta). Kyseeseen on tullut vain
yksikön partitiivi. Seuraava askel on ollut tyyppi x ja y ovat nimekkäimpiä runoilijoi-
tamme, jota edustaa Gananderin esimerkki On se viimeisiä tohtareita. Oikeaan osunut
lienee myös Matti Sadeniemen hypoteesi, että tyyppi Pojat ovat iloisia on syntynyt, kun
tyyppi He ovat seppiä alettiin käsittää distributiiviseksi (vrt. Muju on pieniä kiviä).
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kielikylvyssä

Maija Grönholm

Åbo Akademi

Tutkimuskohde

Pyrin tässä esityksessä valaisemaan suomenkielisessä kielikylvyssä saavutettavaa leksi-
kaalis-kollokationaalista kompetenssia idiomien hallintaa mitanneen testin avulla. Testauk-
sen tarkoituksena oli pyrkiä syventämään tietoa kielikylpyoppilaiden kielenoppimispro-
sessista, ja tulosten perusteella on mahdollista esittää arvioita, miten vaikeita semanttisia
suhteita kielikylpyoppilaat hallitsevat peruskoulun 4. ja 5. luokalla. Ennakko-oletuksena
oli, että sanastoon liittyvien kiinteiden ilmausten ja valintarajoitusten oppiminen olisi vasta
alullaan, vaikka kielikylpyoppilaiden reseptiiviset taidot (passiivinen sanasto, kuullunym-
märtäminen) ovatkin aiempien testien perusteella osoittautuneet erinomaisiksi (Grönholm
2000b). Testaus liittyy laajempaan v. 1997 aloittamaani pitkäaikaistutkimukseen, jonka
tarkoituksena on seurata suomenkielisessä täydellisessä varhaisessa kielikylvyssä olevien
ruotsinkielisten oppilaiden toisen kielen (suomi) oppimisprosessia useilla kielenkäytön osa-
alueilla, mm. sanaston kehitystä, lukemista, kuullunymmärtämistä ja kirjoittamista (Grön-
holm 1998 a, 1998 b, 2000 a).

Sanojen yhdistämistä koskevien rajoitusten oppiminen on jo ensikielessä hyvin pitkän
prosessin tulos ja on selvää, että hyvin pitkällekin edenneiden L2-opppijoiden kielessä on
runsaasti kollokaatiovirheitä (Haastrup 1987: 199; McCarthy 1995: 13; Gibbs 1998: 98;
Grönholm 1999: 109–117). Pyrin tässä esityksessä testin tuloksia analysoimalla löytämään
myös syitä, miksi tietyt leksikaaliset yksiköt, varsinkin kollokationaaliset yksiköt, ovat vai-
keammin siirrettävissä kielenoppijan leksikkoon kuin toiset. Voiko ylipäänsä saavuttaa
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hyviä kollokationaalisia taitoja kielikylpyopetuksessa vai onko tällaisten intuitiivisten/
automaattistuneiden taitojen saavuttaminen mahdollista vain luonnollisissa kommunikaa-
tiotilanteissa?

Kollokationaaliset ilmaukset

Käytän konventionaalisista monisanaisista ilmauksista tai fraaseista tässä yhteydessä ter-
mejä idiomi ja kollokaatio, koska sanojen kiinteys voi vaihdella ja aiemmin käytetty
terminologia ja idiomien luokittelu on varsin kirjavaa (vrt. esim. Caccariari–Glucksberg
1995; Puro 1999: 6–7; Häkkinen 2000). Esim. Fernando (1996: 23) jakaa kollokaatiot
kahteen pääryhmään: idiomeihin ja kollokaatioihin (idioms, habitual collocations), jotka
vielä voivat kiinteytensä puolesta jakaantua useanlaisiin alaryhmiin. Iidiomeiksi nimitetään
yleensä niin kiinteitä sanaryhmiä, että niiden mitään osaa ei ole vaihdettavissa toiseksi,
esim. sm. pääsi kuin koira veräjästä (testin kohta 3) ’päästä livahtamaan helpolla’, panna
korvan taakse ’panna muistiin t. mieleen’ (testin kohta 5). Idiomit ovat hyvin kielisidon-
naisia ja semanttisesti opaakkeja. Niiden merkitys ei ole konstituenttien summa, vrt. esim.
sm. maksaa maltaita ’maksaa paljon’, yöpyä paljaan taivaan alla ’ulkosalla’ (testin kohta
17), painaa kaasu pohjaan ’kiihdyttää auto huippunopeuteen’ (testin kohta 1), vaan ne ovat
aikojen kuluessa konventionaalistuneet (institutionaalistuneet, ks. Fernando 1996: 3).

Testissä esiintyi pääasiassa semanttisia idiomeja ja kollokaatioita, joilla oli oma mer-
kitys. Yleensähän idiomit pohjaavatkin vertauskuvallisesti johonkin konkreettiseen asiaan
tai esineeseen, mutta niille on ominaista semanttisen muutoksen ennustamattomuus (vrt.
Gibbs 1995: 99). Varsinkin suomen kielessä on runsaasti vanhaan agraarikulttuuriin liitty-
viä idiomeja, joissa ydinkomponenttina on jokin eläin tai luontoon liittyvä sana (Vahtera
2000: 54). Tällaiset idiomit ovat suomen kielessä huomattavasti tavallisempia kuin ruotsin
kielessä, jossa eläinidiomia voi vastata aivan normaali yleiskielinen ilmaus (em. koira-
idiomi on ruotsiksi komma lätt undan). Myös ihmiseen liittyviä somaattisia idiomeja on
runsaasti kuten kaikissa kielissä. Oletettavasti tämäntyyppiset idiomit ovat vanhimpia va-
kioilmauksia ja ne liittyvät eri kielissä yleensä silmiinpistäviin tai muuten tärkeihin
ruumiinosiin (ks. Mikone 2000: 23). Testissä esiintynyt panna korvan taakse (kohta 5)
kuuluu em. ryhmään, ja sille on ruotsin kielessä vastine lägga bakom örat.

Tutkimuksen koehenkilöt, aineisto ja metodi

Idiomitesti suoritettiin kielikylpyoppilaiden (= KiK) päättäessä 4. ja 5. luokan. Neljäs-
luokkalaisia testissä oli kahdelta eri luokalta (22 + 22 oppilasta) ja viidesluokkalaisia yh-
deltä luokalta (21 oppilasta). Suomenkielisiä (= SK) verrokeita oli 4. luokalla 29 ja viiden-
nellä luokalla 20. Lisäksi vertailin 5. KiK-luokan tuloksia samaa koulua käyvien kaksi-
kielisten (äiti/isä suomenkielinen) oppilaiden (8) tuloksiin (= KK). Kielikylpyluokat on
sijoitettu ruotsinkielisiin kouluihin Pietarsaaressa, jossa ruotsinkielisten osuus on 55 %.
Kielikylpyoppilailla on siis mahdollisuuksia myös omassa asuinmiljöössään kuulla suomea
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ja olla kosketuksissa suomenkielisten kanssa. SK-verrokit valittiin Pietarsaaren lähistöstä
suomenkielisemmältä alueelta, jotta he paremmin edustaisivat yksikielistä syntyperäisten
kielenkäyttäjien ryhmää (normia).

Testissä oli yhteensä 20 lausetta, joissa oli aukko idiomin tai kollokaation tärkeimmässä
ydinkomponentissa, esim. Panen tarkasti KORVAN taakse kaiken mitä sanot (kohta 5),
Markku pääsi vähällä kuin KOIRA veräjästä (kohta 3) tai toisessa kahdesta yhtä tärkeästä
ydinkomponentista, esim. Milja lupasi kunnian ja OMANTUNNON kautta… (kohta 19).
Käytetyssä testissä esiintyneiden kollokaatioiden kiinteys vaihtelee, ja osa on semanttisia,
osa rakenteellisia kollokaatioita. Semanttisesti täysin opaakkeja idiomeja oli kuusi (1, 5, 8,
9, 17, 19). Myös kollokaatioista valtaosa oli luokiteltavissa semanttisiksi. Rakenteellisia
kollokaatioita testissä oli vähemmän (2, 3, 4, 6, 7), ja ne olivat syntaktisia formuloita, jotka
liittyvät kiinteästi tietyn suomen kielen syntaktisen kaavan käyttöön, esim. mitä–SITÄ,
KUMPI teistä, tai morfologisia formuloita, esim. hyvä–PAREMPI (komparaatio), ja vesi
muuttuu HÖYRYKSI (sijamuoto: translatiivi). Lisäksi testissä oli kaksi rakenteellisesti
konventionaalistunutta sananpartta (kyllä sopu sijaa ANTAA, minkä nuorena oppii, sen
vanhana TAITAA) ja kaksi kielisidonnaista yhdyssanaa (kohdat 11, 13), pääkaupunki
[pää+kaupunki] ja ilmansuunta [ilma+suunta], joista vain pääkaupunki on muodostuk-
seltaan identtinen ruotsin kielen ilmauksen huvudstad kanssa.

Tulokset eri ryhmissä ja pohdiskelua

Idiomitestin luokittaiset keskiarvotulokset olivat selvästi heikommat kielikylpyoppilailla
kuin suomenkielisillä oppilailla. Kielenoppijat saavuttivat kummallakin luokkatasolla vain
noin kolmanneksen maksimipisteistä, kun SK-ryhmät saavuttivat jo 4. luokalla yli puolet ja
5. luokalla kaksi kolmasosaa. Kummallakin luokkatasolla erot olivat tilastollisesti erittäin
merkitseviä kielikylpyoppilaiden ja SK-verrokkien välillä (p < 0.001). Kaksikielisten oppi-
laiden tulos jäi 5. luokalla kielikylpyoppilaiden ja syntyperäisten välille. Kielikylpy-
oppilaiden ja kaksikielisten oppilaiden tuloserot olivat t-testin perusteella erittäin merkit-
seviä (p < 0.001), ja kaksikielisten ja syntyperäisten välillä merkitseviä (p < 0.01). Tarkat
pistetulokset käyvät ilmi taulukosta.

Taulukko 1. KiK-oppilaiden ja SK-verrokkien tulokset pisteinä ja prosentteina idiomi-
testissä 4. ja 5. luokalla. Vertailuna KK-oppilaiden tulokset 5. luokalla.

lk KIK KK SK

4a 6,9 (34,5 %) 11,3 (56,5 %)

4b 5,6 (28,0 %)

5 6,0 (30,0 %) 8,9 (44,4 %) 13,3 (66,5 %)

(maksimi 20 pist.)
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KiK-oppilaiden tulospisteiden variaatio on odotuksenmukaisesti erilainen kuin syntype-
räisten. Kielenoppijat asettuvat alemmille pistesijoille 1–10, kun taas SK-verrokit ylem-
mille sijoille 11–17.

Olen myös halunnut tarkastella, mitkä idiomit ja kollokaatiot ovat olleet kielikylpy-
oppilaille vaikeimpia, mitkä helpoimpia ja mitkä näistä ovat samoja kuin suomenkielisillä
verrokeilla. Esitän seuraavissa taulukoissa kuusi eniten virheitä aiheuttanutta testin kohtaa
vaikeusjärjestyksessä. 100 %:n virhetulokset on lihavoitu.

Taulukko 2.

KiK4a KiK4b KiK5

koira (3) kumpi (7) kumpi (7)

vaikutelman (15) antaa (8) antaa (8)

omantunnon (19) taitaa (9) taitaa (9)

antaa (8) vaikutelman (15) vaikutelman (15)

pahitteeksi (16) pahitteeksi (16) pahitteeksi (16)

paljaan (17) omantunnon (19) omantunnon (19)

Taulukko 3.

SK4 SK5 KK5

omantunnon (19) vaikutelman (15) antaa (8)

taitaa (9) periksi (20) taitaa (9)

pahitteeksi (16) paljaan (17) vaikutelman (15)

paljaan (17) pahitteeksi (16) pahitteeksi (16)

vaikutelman (15) omantunnon (19) omantunnon (19)

antaa (8) antaa (8) suoraan (10)

Kielikylpyoppilaiden 4b-luokalla ja 5. luokalla on kaikissa kuudessa kohdassa 100 %:n
virhemäärä. Syntyperäisillä SK-verrokeilla on 4. luokalla vain yksi 100 %:n virhetulos ja 5.
luokan SK-oppilailla ei ole enää yhtään vastaavaa virhemäärää. Kaksikielisten oppilaiden
tulokset eivät ole parempia kuin kielikylpyoppilaiden, kun tarkastellaan kaikkein vai-
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keimpia idiomeja. Suomenkieliset verrokit alkavat tämänkin tuloksen valossa hallita
äidinkielensä idiomeja jo 5. luokalla niin hyvin, että mikään testin kohdista ei ole ollut
koko luokalle tuntematon.

Kuvio 1. Virhemäärät prosentteina 4-luokkalaisilla KiK-oppilailla.

Verrattaessa 4-luokkalaisten KiK- ja SK-oppilaiden suhteellisia virhemääriä on havaitta-
vissa vain vähäisiä eroja – lähinnä testin alkupään kohdisssa 1–4 (ks. kuviot 1 ja 2). Sa-
moin KK-oppilaiden virheistä piirretty diagrammi on virheidensä osalta lähes identtinen
KiK-ryhmän diagrammin kanssa (ks. kuvio 3).

Kuvio 2. Virhemäärät prosentteina 4-luokkalaisilla SK-oppilailla
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Kuvio 3. Virhenmäärät prosentteina 5-luokkalaisilla KK-oppilailla.

Yleisesti nähdään, että tutkimusryhmien ja vertailuryhmien vaikeimmat idiomit ovat kiin-
teitä ja semanttisesti opaakkeja idiomeja tai kollokaatioita. Lisäksi havaitaan, että vaikeim-
mat testin kohdat ovat valtaosin samoja kaikissa vertailluissa ryhmissä. Erot rajoittuvat
kahteen tapaukseen. Opaakeista idiomeista vain päästä kuin koira veräjästä on ollut sel-
lainen, jonka SK-verrokit ovat jo hallinneet hyvin (virheprosentti vain 21 %), mutta jota
kielikylpyoppilaat eivät ole lainkaan tunteneet (virheprosentti 100 %). Kielikylpyoppilailla
esiintyy vaikeiden tapausten joukossa myös yksi morfologinen kollokaatio kumpi teistä,
SK-verrokeilla ei yhtään. Tulos viittaa siihen, että tämäntyyppiset morfologiset ja syntak-
tiset seikat kuuluvat niin keskeisesti kielen rakenteisiin, että syntyperäiset kielenkäyttäjät ja
kaksikieliset osaavat ne jo erinomaisesti ja kielenoppijatkin jo lähes virheittä. Lisäksi on
havaittavissa, että testiin kuuluneet yhdyssanat eivät tuottaneet ongelmia millekään ryh-
mälle.

Vaikeimpien testin kohtien analyysiä voidaan tehdä myös tarkastelemalla kontras-
tiivisesti ruotsin ja suomen ilmauksia. Oppimisen kannalta on tärkeää, onko vastaavan-
tyyppistä ekvivalenttia idiomia tai kollokaatiota ensikielessä (Mäntylä 1999: 196). Mikäli
sellaista ei ole, on kollokaation oppiminen toisessa kielessä huomattavasti työläämpää.
Esim. kielikylpyoppilaille on ollut täysin tuntematon suomen kielen idiomi päästä kuin
koira veräjästä. Kummallakin luokkatasolla 4 ja 5 virheprosentit ovat 100 %. Ruotsin
kielessä ei ole ekvivalenttia idiomia eikä ylimäänsä mitään idiomia, joka vastaisi em. suo-
men ilmausta, vaan ruotsiksi voi sanoa mm. komma lätt undan. SK-verrokeille tämä idiomi
oli jo tuttu ja virheprosentti jäi 21 %:iin.

Sen sijaan esim. kollokaatio yöpyä paljaan taivaan alla on ekvivalentti ruotsin ilmauk-
sen kanssa: övernatta under bar himmel. Ekvivalenttisuudesta huolimatta virhemäärät oli-
vat suuria em. tapauksessa, ja virheprosentit olivat tässä tapauksessa korkeita sekä kieli-
kylpyoppilailla että syntyperäisillä suomen kielen käyttäjillä.

Myös idiomilla vannoa kunnian ja omantunnon kautta (19) on vastine ruotsin kielessä:
på heder och samvete, mutta siitä huolimatta tämä idiomi on vaikeimpien joukossa. Se on
ollut vaikea myös syntyperäisille. Kollokaation tehdä vaikutelma vaikeutena on kaikissa
ryhmissä, myös syntyperäisillä oppilailla, äänteellinen likeisyys liian samanlaisen kollokaa-
tion tehdä vaikutus kanssa. Idiomi ei olisi pahitteeksi on puolestaan rakenteellisesti vaikea,
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koska se on syntaktisesti ja morfologisesti epäproduktiivi. Vastaava myönteinen lause
*sadekuuro olisi pahitteeksi olisi mahdoton. Vastaavanlaisia kieltomuotoisia, rakenteelli-
sesti heterogeenisia ilmauksia on suomen kielessä varsin paljon (Häkkinen 2000: 5). Toisen
kielen oppijalle suomen negaatiot tuottavat pitkään vaikeuksia.

Lopuksi

Tarkastelu osoittaa, ettei ekvivalenssin olemassaolo tai puuttuminen ole ratkaiseva tekijä
kielikylpyoppilaiden idiomien oppimisessa vielä tässä iässä. Ilmeisesti KiK-oppilaat eivät
vielä pysty tekemään kielten välisiä vertailuja näin vaikeissa semanttisissa suhteissa, ja
monissa tapauksissa he eivät todennäköisesti osaa idiomeja vielä ensikielessäänkään. Tätä
oletusta tukee se, että tutkimuksen SK-ryhmissäkin kollokationaalisten suhteiden oppimis-
prosessi oli vielä kesken. Vaikeimmat idiomit kaikissa ryhmissä ovat semanttisesti opaak-
keja. Sitä vastoin KiK-oppilaat hallitsevat jo lähes yhtä hyvin rakenteellisia ja trans-
parentteja kollokaatioita kuin suomenkieliset ja kaksikieliset oppilaat.
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Suomen verbien finiittisten taivutusmuotojen rakenteellinen
luonne predikaatteina modaalis-loogisten ja propositionaa-
listen seikkojen ilmaisun kannalta

Jukka-Pekka Hammari

Helsinki

Suomenkielisen predikaattiverbin rakenne ja koostumus on taivutuksellisten käsite-
luokkien morfologisen ilmaisun kannalta ollut sinänsä kauan tiedossa (ks. esim. Siro 1996,
äskettäin asiaa on käsitellyt Vilkuna, 1996: 246–252). Tällaisessa erittelyssä ei tietenkään
muodollisessa mielessä ole mitään vikaa – ja kuka tahansa ammattitaitoinen kielentutkija
voi sellaisen suorittaa. Erittely ei kuitenkaan paljasta paljon mitään siitä, millainen on
taivutuksellisten käsiteluokkien – moduksen, tempuksen ym. – ilmaisusta vastaavien
rakenneyksikköjen modaalis-looginen luonne ja keskinäinen suhde ilmauksen propositio-
naalisen koostumuksen kannalta. Moduksia ja tempuksia on toki myös tutkittu, mutta
varsinaisena tarkoituksenani ei ole niinkään verbien leksikaalinen tai modusten tai tempus-
ten kontrastiivinen paradigmaattinen semanttinen tarkastelu ja määrittely kuin juuri sen
selvittäminen, miten predikaatin ilmaisullinen syntagmaattinen kokonaisuus syntyy ver-
bin taivutusmuodon ilmaisullisten rakenneyksikköjen luonteen ja suhteen pohjalta. Aiem-
min asiaa on tältä pohjalta tarkastellut Kalevi Wiik (ks. 1976, 1977, 1979, 1981). Tavoit-
teena on pelkän strukturalistisen kuvauksen ylittävä näkemys predikaatin rakenteesta ja
koostumuksesta. Aloitan aiheen tarkastelun finiittisten muotojen pohjalta.
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Propositio

Verbin vartalon voi eritellä edustavan eräänlaista predikaattia, joka kuvaa mahdollisesti
vallitsevan tilanteen tai tapauksen (ns. mahdollisen maailman, ks. esim. Kangasniemi: 49,
50). Tällaisen ytimen tai tuman – ydin- tai tumapredikaation ja -predikaatin – subjektiksi
voi käsittää ja merkitä eräänlaisen neutraalin 3. persoonan ’joku/jokin’, jonka tosin voi
ajatella varsinaisen subjektin korvaavan, mutta jota ei tule sekoittaa finiittitaivuksen
yksikön kolmanteen. Näin esim. seiso- = ’joku/jokin seiso(o)’ (persoonapääte on mukana
tässä vain sen vuoksi, että vartalon seiso- rinnastuvuus finiittiseen predikaattiverbiin, kuten
seisoo, tulee havainnollistetuksi). Monikon 3. persoonapääte hajoaa tällöin osiin, joista -vA-
verbinomaisesti ilmoittaa (vastaten do-apuverbiä), että kyseinen tilanne tosiasiallisesti
vallitsee (yleensä tässä maailmassa), ja -t, että subjektina toimii monikon 3. persoona
(= ’he/ne’), jonka kohdalla tilanne toteutuu (aines -vA- ei ole nykykielessä aidosti
puhetilanteen kannalta preesensinen, koska se esiintyy preteritissäkin: seiso-i-va/t). Käytän
parafraasissa definiittistä pronominia viittaamaan subjektipersoonaan, koska finiittinen
subjekti on ainakin kieliopillisena persoonana määräinen. Kokonaisparafraasina seiso-
va/t merkitsee siis = ’(joku/jokin) seiso – (he/ne) (teke)vä/t (todella siten/niin)’ tai ’(joku >
he) seiso – (he) (teke)vä/t (todella niin)’. Sulkeet kuvaavat tässä sitä, että niissä oleva
sisältöaines sisältyy sulkeiden ulkopuolella olevan muodon viittaukseen. Näin muoto seiso-
viittaa (ajatus)subjektiin ’joku’ aivan samoin kuin finiittimuoto seisoo ilmoittaa, että
subjektina on yksikön 3. persoona, esim. mies. Muodot ovat siis predikaatteina rinnasteisia
– infinittinen vain kuvaa mahdollista ja finiittinen todellista – tavallisesti siis tätä –
maailmaa. Englantilaisittain: seiso-va/t = ’(someone) stand(s) – they (= -t) do (= -vA-)
(indeed so)’. Erittelyn voi yleistää myös niihin persooniin, joissa ei muodollisesti esiinny
-vA-ainesta (= ’teke/do’). Siten seiso-n = ’(joku) seiso – (minä) (tee)n (todella niin)’, jossa
siis -n = ’(tee)n’ tai = ’teke- (= -vA-/do) + -n (= minä/I)’. Eli -n = ’(minä) teke/-vA-’ tai
’I do’. Persoonapääte ei siten ole pelkkä jäännöksetön mukauma, vaan sillä on oma
sisältönsä. (Tämä oli Esa Itkosenkin kanta Turussa 1999: persoonapääte on pronomini.)

Logiikassa propositiolla on ymmärretty lauseen merkityssisältöä ja lauseen merkityk-
seen on katsottu sisältyvän tai liittyvän totuusarvo – siis väite lauseen totuusarvosta. Heikki
Kangasniemen mukaan (ks. 1988: 43) proposition voi kuitenkin käsittää lauseen merkitys-
sisällöksi, jonka todellisuuteen, mahdollisuuteen, ehdollisuuteen jne. moduksilla vasta ote-
taan kantaa. Stenius on puhunut samansuuntaisesti (ks. 1977: 122) propositiosta lauseradi-
kaalina, joka esim. tapauksessa miehet seisovat olisi = ’että miehet seisovat’. Sovellet-
taessa tällaista lähestymistapaa predikaattiin on kuitenkin parempi käsittää, että vartalo
seiso- ’(joku/jokin) seiso’ edustaa propositiota ja -vA/t ’tekevät todella niin’ modusta (ja
persoonaa). Aines -vA- (’tekee todella’) on siis indikatiivinen. Ydin tai tuma ’(joku/jokin)
seiso’ edustaa omaa modustaan, jota voi kutsua esim. propositionaaliksi tai suppositio-
naaliksi. Suomen finiittipredikaatti jakautuu tämän mukaan kahteen osaan: propositionaa-
liseen tumaan tai ytimeen (seiso-) ja modaalis-loogiseen kantaan (kantaosa -va/t). Propo-
sitionaalinen predikaatio – protopredikaatio – ’joku seiso’ on sinänsä totuusarvoton. Se
kuvaa mahdollisen maailman, ja kanta on arvio tämän mahdollisen asiaintilan tosiasialli-
suudesta tässä maailmassa. Wittgensteinilaisittain: tuma seiso- näyttää (kuvaa, esittää)
mahdollisen asiaintilan (maailmantila(ntee)n) ja kanta -va/t sanoo, että asiaintila todella
vallitsee monikon 3. persoonan kohdalla (vrt. von Wright 1982: 151, 152).
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Potentiaali ja konditionaali, preteriti ja preesens, myöntö ja kielto

Potentiaali ja konditionaali liittyvät tämän mukaan -vA-aineksen muodollisesti ja/tai si-
sällöllisesti sisältävään ja kannan esittämään indikatiiviseen kehyspredikaatioon ’(he/ne)
(teke)vä/t (todella niin)’ tämän tosiasiallisuuden (kannanomaisina) määrityksinä, esim.
seis-SE-vä/t tai seiso-NE-va/t = ’(joku/ jokin) seiso – (he/ne) KAI/MAHDOLLISESTI
(teke)vä/t (todella siten/niin)’. Kielto: EI-vä/t seiso = ’(joku/jokin) seiso – (he/ne) EI-vä/t
(tee todella niin)’. EI-vä/t merkitsee siis = "NOT do-they (so)" ’they do not’. Vartalot
tapauksissa seiso-(vat) ja (eivät) seisox merkitsevät siis sekä myönteisessä että kielteisessä
tapauksessa aivan samaa – siis ’(joku/jokin) seiso’ –, joten koko finiittipredikaatin sijasta
yksistään pelkän vartalon kutsuminen verbin kieltomuodoksi on harhaanjohtavaa. Kielto
tarkoittaa ’olla toimimatta subjektina predikaatiolle’ – näin ollen kieltolauseet ovat taval-
laan subjektittomia, koska tällaisena toimiminen nimenomaan kielletään.

Preteritin tulkinta: seiso-i-va/t = ’(joku) seiso-I – (he) (teke)vä/t (todella siten SIL-
LOIN)’. Tunnus -i kuuluu propositioon (tumaan) eikä kantaan ja ilmoittaa (mahdollisen)
tilanteen ajallisen sijainnin. Kielteisesti: ei seiso-nut = ’(joku/jokin) seiso-NUT – (hän/se)
ei (tee todella siten SILLOIN)’, ei-vä/t seiso-nee/t (seis-see/t) = ’(jotkut/jotkin) seiso-NEE/t
– (he/ne) ei-vä/t (tee todella siten SILLOIN)’. Kuten Siro on huomauttanut, tunnukset ovat
täydennysjakaumassa (ks. 1996). -NUT (ja -NEE-) vastaavat siis preteritin tunnusta -I
eivätkä partisiipin – nominaalimuodot ovat siis finiittistyneet vartaloon rinnastuvasti:
seiso-NUT = ’(joku) seiso + MENNYT’. Kuten -I, -NUT ja -NEE- kuuluvat nyt parafraasin
mukaan suppositionaalista tai hypoteettista tapausta kuvaavan ydinpredikaation ’(joku)
seiso-NUT’ tai ’(jotkut) seiso-NEE/t’ piiriin eivätkä kannan ilmoittamaan kehyspredikaa-
tioon ’(hän) ei (tee niin)’ tai ’(he) ei-vä/t (tee niin)’ (kehyspredikaatioon liittyy ulko-
jäsenenä myös lauseen ilmisubjekti, esim. mies tai miehet). Näin -NUT on tuman predi-
kaatin yksikön 3. persoonan pääte ja -t tapauksessa -NEE/t vastaavasti monikon 3. persoo-
nan pääte. Muutoin tapaukset seisoi, seiso-nut ja seiso-nee/t edustavat kaikki myönteistä
hypoteettista preteritistä ydinpredikaatiota ’seiso + MENNYT + YKS/MON’.

Näin vahvistuu kanta, että pelkkä vartalo, esim. seiso-, (ei) seiso, on sekin tulkittava
yksikön 3. persoonan predikaatiksi tuman moduksen – propositionaalin tai suppositionaa-
lin – edustaman hypoteettisen tilanteen piirissä. Yksikön kolmas on tässä tapauksessa
hypoteettinen subjekti ’joku/jokin’, jonka varsinaisen subjektin voi ajatella korvaavan:
(miehet) ei-vä/t seiso-nee/t = ’(jotkut > he (= miehet)) seiso-nee/t – (he) ei-vä/t (tee todella
niin)’ (he viittaa subjektiin miehet, josta tietenkin ytimenkin seiso-nee/t monikollisuus
kongruenssinomaisesti ensi kädessä riippuu). Samalla tuman edustamaa hypoteettista ta-
pausta, esim. ’(joku) seiso’ sovelletaan varsinaiseen subjektiin (omistetaan sen todellisen
tilanteen kuvaukseksi: ’(joku > hän (= mies)) seiso-o’).

Kanta ’(he)’ ei-vä/t ’(tee niin)’ on preteritissä preesensinen, kun taas vastaava tuma
seiso-nee/t on (hypoteettisen) menneen ajan muoto (vrt. ei seiso – seisonut, eivät seiso –
seisoneet, samoin myös muissa persoonissa: en seiso – en seisonut). Aikakerrosten ristiriita
selittyy siten, että kannan aikamuoto joko on neutraali (aoristinen) tai viittaa aspektin-
omaisesti tapauksen suhteelliseen nykyisyyteen (menemättömyyteen) tuman edustaman
hypoteettisen ajan kerroksessa. Parafraasina: ’(he) ei-vä/t (tee niin SILLOIN)’.

Sekä persoonan että preteritin tunnusainekset tapauksissa -I, -NUT ja -NEE/t ovat siis
modaalisesti suppositionaalisia. Päätteeseen -NUT on sulautunut yksikön (3. persoonan)
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pääte ja preteritin tunnus. Päätteessä -NEE/t preteritin tunnus -NEE- ja monikon 3.
persoonapääte -t ovat erillään. Tarkkaan ottaen -NUT ja -NEE/t sisältävät vielä -vA-ainek-
sen (’tekee todella’) – tapaukset (he) seiso-VA/t ja (he) seiso-NEE/t kun ovat raken-
teellisesti yhdenmukaisia –, mutta -vA-aineksen tosiasiallisuuden voi katsoa preteritin
tapauksessa viittaavan tämän maailman sijasta esitetyn asiaintilan todellisuuteen suhteessa
ydinpredikaation kuvaamaan mahdolliseen maailmaan. (Tapauksiin ’(joku) seiso/seisoi’
tällainen viittaus sisältyy piilevästi.)

Koska kiellossa modustunnukset -ne ja -isi liittyvät pääverbiin, rakenteet ovat sikäli epä-
loogisia, että kiellon voisi tulkita kohdistuvan itse modukseen, ts. EI-vä/t: nimittäin (seiso)-
NE = ’EI: -NE’ = *’ei ole (ylipäänsä) mahdollista(kaan), että he seisovat’. Lievemmin
kielto voisi harhaisesti kohdistua myös tempukseen: EI-vät: (seiso-)-NEE/t = ’EI: -NEE’.
Tämä ei vastaa merkitystä, joten kiellon on kohdistuttava verbin vartaloon ja moduksen
taas kieltoverbin ja vartalon kokonaisuuteen, jotta modus jäisi kiellon vaikutusalan ulko-
puolelle sitä määrittämään: ei-vä/t seiso-NE = ’(ei-vä/t seiso-) + -NE’ = ’(joku seiso – he
eivät tee niin) + KAI’. Kiellossa modustunnus liittyy siis tuman ja kannan tai kehyksen
kokonaisuuden predikaatioon liitepartikkelinomaisesti. Bertrand Russellin mukaan muoto
ei aina suoraan vastaa loogista sisältöä (ks. von Wright 1982: 132). Sukukielistä tapaa kyllä
"loogisia" rakenteita tyyppiä *e-ne-n/e-isi-n/e-si-n seiso ’lienen/olisin/olin seisomatta’
(nenets on tässä suhteessa esimerkillinen, ks. esim. Korhonen–Kulonen 1991: 316). Wiikil-
läkin modaliteetti hallitsee verbikantaa (vartaloa) – tässä tulkinnassa siis kannan kautta
tumaa eli propositiota –, mutta Wiik sijoittaa kiellon moduksen edelle ja ylle (ks. 1979:
148, 149). Ilmeisesti tässä on suomen pintarakenne vaikuttanut.

Mukautuminen mainitaan joskus esimerkkinä suomen tapaisen kielen "loogisesta typis-
tymättömyydestä". Persoonataivutukseen liittyy kuitenkin suomessa omakohtaista sisältö-
ainesta, jolla lauseen modaalis-loogisen rakenteen kannalta on keskeinen merkitys ja joka
ei suinkaan ole näyte epätyyppeydestä, vaan loogisesta hyperkompleksisuudesta (otsikko
kertoo enemmän kuin tuhat sanaa). Kuvausta voi soveltaa muidenkin kielten vartalo-
aineksen tulkintaan, vrt. esim. latina ja suomi ama-mus – rakasta-mme. Englannin do-
apuverbi vastaa -vA-ainesta: we DO love, DO we love?, we DO not love. Muodollisesti
pääverbi on englannissa apuverbin objekti – mutta mikäli näissä pääverbin muoto love on
jo rinnastettavissa pikemminkin verbin vartaloon kuin infinitiiviin to love, englanninkin
finiittipredikaattiin voidaan soveltaa samantapaista tulkintaa kuin suomen. (Itse asiassa pro-
positionaalin voi rinnastaa englannin subjunktiiviin, joka preesensissä on verbin vartalo).
Rakenteella we DO love on tapauksen tosiasiallisuutta korostava modaalinen merkitys. Tul-
kinta saattaa tulla kyseeseen myös joidenkin muiden apuverbien tapauksessa, esim. I must
go (vrt. kuitenkin I can go – voin/osaan men-nä, joissa on infinitiiviobjekti).

Vartalon tulkinnan eräänlaiseksi koko lauseen pohjana olevaksi predikaatioksi voikin
katsoa eräässä mielessä syvärakenteen uudelleentulemiseksi sekä syntaktisesti että morfo-
fonologisesti, mutta uudensisältöisenä (hieman paradoksaalisesti lauseen muodostamiseksi
pohjalla on jo lause). Tulkinta on entistä syvärakennettakin "syvempi", mutta pysyttelee
predikaation jäsenten välisissä suhteissa vielä muodollisen syntaksin näköpiirissä: seuraava
taso olisi jo semanttinen jäsenten keskinäinen roolijako. Itse asiassa verbit ovat vartaloina
sanastollisesti vain iso kokoelma tällaisia protopredikaatteja eli tumia – ’(joku/jokin)’
seisO-, juoKsE-, ma0a(T)- tai maKa0A- jne. –, joista poimitaan tarpeellinen, ja suomen
verbien perusmuoto on (yleensä vahva vokaali)vartalo. Tässä on siis esitetty suomen
koko lauseopin ydin.



67

Imperatiivi

Yksikön 2. persoonassa pelkkä jäännöslopukkeinen vartalo muodostaa imperatiivin: seisox!
Morfofonologian kannalta jäännöslopuke on liian vähäpätöinen imperatiivin tunnukseksi
– sehän ei aina tule ilmi seuraavan konsonantin kahdennuksenakaan –, joten vartalo saa
modaalisen lisämerkityksen ’IMPERATIIVI’ ilman mitään muodonmuutosta. Tämän joh-
dosta on syytä puhua 0-fuusiosta pikemmin kuin 0-morfista (ellei jäännöslopuketta las-
keta). Astevaihtelevissa sanoissa tapahtuu kuitenkin muutos heikkoon asteeseen, joten tässä
tapauksessa modus ilmaistaan vartalotaivutuksella: LEKS anTa- + IMP > anna! (vrt. viro
lUGe-da : loe!) Kummassakin tapauksessa muoto on lekseemin seiso- tai anta- ja impera-
tiivin moduksen yhdysmorfi (fuusiomuoto). Verbin vartalo esiintyy yleismaailmallisesti
imperatiivina. Myös persoonapääte on tässä tapauksessa syytä käsittää 0-fuusioiseksi. Yk-
sikön toinen on persoonataivutuksen kannalta eräänlainen imperatiivin tunnusmerkitön
tapaus, joten on ymmärrettävää, että vartalon myös käsitetään kohdistuvan viitteeltään suo-
raan tähän persoonaan.

Lekseemillä on kuitenkin protopredikaati(o)n merkitys, joten seiso! voidaan hajottaa
ja esittää parafraasiksi ’(joku/jokin) seiso – (sinä) (tee todella) (niin/siten!)’, vrt. seiso-NE-t
= ’(joku) seiso – (sinä) (KAI tee)t (todella niin/siten)’. Koska parafraasissa “tee!“ on
sinänsä käskymuoto, muoto täytyy muiden modusten mallin – POT/KOND + IND + PERS
– mukaan eritellä seuraavasti: IMP + IND + PERS, jossa IND = (abstraktisti) ’teke+vA/0
(+todella)’, vrt. ’joku seiso – (he) (teke)vä/t (todella niin)’. Tavallisesti -vA- = 0 – tai
oikeammin persoonapääte sellaisenaan ilmoittaa piilevästi tekemisen tosiasiallisuuden.
Tämän mukaan seiso! = ’joku seiso (= LEKS) – käsken, että (= IMP) sinä tee/t todella
(= IND + PERS) niin’.

Muiden modusten taivutussarjoihin verrattuna imperatiivi on rakenneaineksiltaan se-
kakoosteinen: seiso-ko-on/seis-kö-ön, seiso-kaa-mme/seis-kää-mme, seiso-kaa/seis-kää,
seiso-ko-ot/seis-kö-öt. Monikon kolmas seiso-ko-ot kuuluu parafraasina: ’(joku) seiso –
(ol)KO(on)/(tapahtu)KO(on, että) (= IMP) (he) (tekevä)t (todella) (= IND + PERS) (niin)’.
Odotuksenmukainen muoto olisi *seiso-ko-va/t, joten persoonapääte -Vt siis sellaisenaan
merkitsee ’-vA-+-t’. Lisäksi voidaan olettaa, että tässä tapauksessa imperatiivin modali-
teetti siroaa persoonapäätteisiinkin, joten -Vt = ’(KO)+va/t’ – siis imperatiivin, indikatiivin
ja persoonan salkkumorfi (tarkasti imperatiivisuus rajoittunee vokaaliainekseen, joka jatkaa
tunnuksen -kO vokaalia, joten -V(t) on kotelomorfi, jossa -V- = IMP + IND + PERS ja -t
(IND + PERS). Sama analyysi käy muihin persooniin: yksikön III -Vn = (IMP) + IND +
YKS III, monikon I -kAAmme, jossa joko -kAA = IMP + IND ja -mme = IND + MON I tai
-kAAmme on kokonaisuudessaan = IMP + IND + MON I, monikon II -kAA = IMP + IND +
MON II (seisokaatte = IMP + IND + MON II (= -kAA) + MON II (= -tte)).

Kun potentiaali ja konditionaali olivat sikäli epäloogisia, että modustunnus liittyy niissä
pääverbiin, imperatiivin kiellossa modustunnus liittyykin kieltoverbiin – ja rakenne on
välittömästi looginen: käsky kohdistuu kielteisen asiaintilan toteutumiseen. Looginen
alistusrakenne ’käsky että ei (niin)’ on: IMP: NEG (: PROP). On muistettava, että kielto-
verbi on kuin mikä tahansa verbi, joten kiellon kannalta käsky on myönteinen: älä tee
= ’ole tekemättä’. Ts. modaliteetti on myönteinen apuverbin kannalta, mutta kielteinen
pääverbin kannalta. Odottaisi esim. muotoa *e(i)-kö-öt = ’joku ei (tee niin) – olkoon/
tapahtukoon, että he/ne menettelevät näin’(nimittäin, että he eivät tee jotakin tai ovat
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tekemättä jotakin, koska käsky kohdistuu nimenomaan kieltoverbiin ja siten sitä vastaavaan
kielteisen asiaintilan toteutumiseen). Kieltoverbin vartalo on kuitenkin toinen, joten kielto
ilmaistaan sekä vartalon vaihdolla että päätteellä. Muodollisesti äl-kö-öt = NEG + IMP +
(IND) (= äl-) + IMP (= -kö-) + (IMP) + IND + MON III (= -öt).

Tämän mukaan äl- = ’(joku) ei + IMP’ tai ’joku ei tee – olkoon niin’. Älä = ’joku ei (tee
niin) – olkoon/käsken, että sinä menettelet samoin’, ts. ’käsken, että et tee jtak’. Pääverbin
(lekseemin) kanssa siis: älä seiso = ’joku seiso – käsken, että et tee niin’. Äl-kö-öt on siis
sananmukaisesti = ’joku olkoon tekemättä – olkoon, että he(kin) menettelevät näin’. Oma
ongelmansa on, kun pääverbi on sekin imperatiivimuodossa: (älköön/älkäämme/älkää/
älkööt) seiso-ko/seis-kö. Tämä on tulkittava siten, että imperatiivinen pääverbi on muodol-
lisesti sekin propositionaalinen, ts. se viittaa käskyyn tai kehotukseen mahdollisessa maail-
massa. Imperatiivinen apuverbi taas esittää käskyn tai kehotuksen olla menettelemättä
vastaavalla tavalla tässä maailmassa – ts. kumoaa kiellollaan mahdollisen käskyn tässä
maailmassa. Esim. äl-kö-öt seiso-ko, jossa seiso-ko = ’joku seiso – olko niin (mahdollisessa
maailmassa)’ ja äl-kö-öt = ’joku ei tee (näin) + olkoon (tässä maailmassa), että he menet-
televät samoin’ ts. menettelevät kuten joku, joka käskystä ei tee niin – tekee siis toisin –
kuin imperatiivisessa protopredikaatissa ’olko, että joku seiso’ kehotetaan. Menettely
koskee kiellon mukaista toimintaa – “ei-kö-öt“ – he siis ovat käskystä tai kehotuksesta
tekemättä vastaavasti. Ts. älkööt seisoko = ’olko, että joku seiso – olkoon, että he eivät tee
vastaavasti’.

Myös yksikön II persoonassa esiintyy kiellossa vartalo (älä) seiso, joka on muodoltaan
identtinen vastaavan myönteisen käskymuodon (vartalon) kanssa: seiso! – vrt. (älköön)
seiso-ko! – seiso-ko(-ot!). Mutta tässä tapauksessa vartaloa (älä) seiso on yksinkertaisempi
pitää pelkkänä protopredikaationa ’(joku) seiso’ kuin imperatiivin propositionaalisena
toisintona (siis ikään kuin “älä seiso-ko!“). Optatiivin seiso’os, seissos, ällös seisoko/seiskö
voi eritellä kuten imperatiivimuodot, mutta toisin kuin yksikön II persoonan imperatiivissa,
optatiivin myönteisessä muodossa vartalo, tunnus ja persoonapääte ovat muodollisestikin
erillään: seiso-o-s/seis-so-s = ’(joku) seiso – (ol)ko(on,) (= -(s)o-) (että sinä tee)t (= -s)
niin’. (Mikäli suomessa käytettäisiin imperatiivia myös yksikön I persoonasta, tämä olisi
muodoltaan optatiivinen: seiso-o-n, seis-so-n, äl-lö-n seiso-ko.)

Koska käskymuodon voi hajottaa propositionaaliseen ja modaaliseen osaan – seiso!
= ’joku seiso – sinä tee niin!’ – ja samoin voi menetellä ns. performatiiviverbien
tapauksessa, esim. lupaan = ’joku lupaa – minä teen niin’, missä ’joku lupaa’ on lokutio-
naarinen osa (kuvaus) ja ’minä teen niin’ illokutionaarinen osa (kieli- tai puheteko),
Wittgensteinin vanhaa ajatusta kielipelien yhteismuodottomuudesta voidaan epäillä – puhe-
aktiteoriassahan on jo tehty näin (vrt. von Wright 1982: 238, 247–249).

Pääluokka

Suomen kielioppiperinteessä sovinnaisesti aktiiviksi kutsuttu muotoluokka on oikeastaan
persoonadefiniittinen muoto. Määräisyys tosin koskee subjektin kieliopillista persoonaa,
subjektin tarkoitteena oleva olio kun ei sinänsä ole välttämättä määräinen, vaan se voi olla
tuttu tai tuntematon (koska voidaan kysyä kuka te olette?, kuka sinä olet?, myös puhuteltu
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voi olla tässä mielessä tuntematon). Vastaavasti passiiviksi kutsuttu muoto on oikeastaan
subjektin persoonaindefiniittinen muoto. Kolmas persoona voi olla sekä henkilö (’hän/he,
joku/jotkut’) että muu (’se/ne, jokin/jotkin’) – ensimmäinen ja toinen ovat henkilöllisiä ja
ymmärrettävästi tavallisesti ihmistarkoitteisia. Mutta jos sivuuttaa III persoonan
mahdollisen henkilöttömyyden, sekä aktiivi että passiivi ovat suomessa henkilöviitteisiä
– sellaisia ilmeisiä poikkeuksia kuin raadeltu lukuun ottamatta –, ja aktiivin ja passiivin
vastakohtana on henkilöä koskevan kielipillisen persoonan määräisyys ja epämääräisyys.
Määräinen persoona on siten = ’joko minä tai sinä tai hän (tai se) tai me tai te tai he (tai
ne)’ ja persoonadefiniittinen (propositionaalinen) muoto ’(joku)’ seiso- edellyttää, että pre-
dikaatiossa persoona yksilöidään: ’joku > minä/sinä/...’ Logiikan kannalta persoonadefiniit-
tinen muoto edellyttää persoonan suhteen eksklusiivista eli poissulkevaa disjunktiota,
jolloin kerrallaan vain ja ainoastaan yksi vaihtoehto tulee kyseeseen (tosin ’me’ sisältää
myös persoonan ’minä’ ja persoonat ’sinä/te’ tai ’hän/he’ tai molemmat jne. – mutta eks-
kluusio koskee siis myös lukua).

Propositionaaliseen protopredikaatioon seiso- sisältyy määräinen subjektiviite sikäli,
että se sinänsä on vartalona nimenomaan tunnusmerkittömän muotoluokan – eli siis ns.
aktiivin – protopredikaatio ja edellyttää siis varsinaisen subjektin olevan yksi kuudesta
kieliopillisesta persoonasta. Tässä mielessä protopredikaation (ajatus)subjektiin sopisi
viitata ehkä pikemminkin pronomineilla eräs tai muuan kuin pronomineilla joku tai jokin.
Siten seisovat = ’eräs/muuan seiso – nimittäin he/ne tekevät niin’. Passiivin merkitys ja
tarkoitus on tässä suhteessa selvä: subjektin persoonaa ei tarvitse määräisesti ilmoittaa,
vaan se voi olla mikä tahansa henkilöllinen persoona tai tällaisten yhdistelmä. Jos seiso- on
persoonadefiniittinen propositionaalinen protopredikaatio, ns. passiivin tunnuksen -tA
lisäys tekee siitä persoonaindefiiniittisen – ts. passiivin vartalo kuvaa mahdollisen asiain-
tilan, jonka subjekti on henkilöviitteinen, mutta jää silti kieliopilliselta persoonaltaan
avoimeksi.

Passiivissa ei ole subjektipronominia, mutta oletetaan että tällainen olisi, esim. *ta,
jolloin *ta = ’minä ja/tai sinä ja/tai hän ja/tai he ...’ (poissulkematon disjunktio). Tällöin
*ta seistään = ’minä seison tai sinä seisot tai minä ja sinä seisomme tai hän jne.’ Tällöin
passiivimuodot on esitetyssä viitekehyksessä helppo kuvata: seisotaan/seistään = ’(joku)
seiso (=seiso-/seis-) – *ta (= minä/sinä/hän/me/te/he) teke (= -tA-) niin – (*ta) (teke)e
(= -Vn) todella niin’. Ts. passiivin tunnus -tA- on sekin propositionaalinen protopredi-
kaatio, mutta persoonaltaan indefiniittinen: ’*ta teke’ vrt. ’joku teke’. Myös Wiikin mukaan
passiivin tunnuksen merkitys on ’jo(t)ku(t)’ (1977: 38). Sekä aktiivinen että passiivinen
protopredikaatio kuvaa mahdollisen maailma(ntila(ntee))n, mutta siinä, missä ’(joku) teke’,
kuten seiso-, edellyttää määräistä persoonaa subjektiksi tässä maailmassa, ’*ta teke’, kuten
seiso-ta-, ei tätä edellytä, kunhan määräysjoukko on henkilöllinen. Kuten ensisijaisen
protopredikaation subjektiksi olisi ehkä syytä merkitä eräs tai muuan pikemminkin
kuin joku, toissisijaiseen – siis passiivisen protopredikaation subjektiin – voisi leksikaali-
sesti viitata epämääräisellä pronominilla, kuten jo(t)ku(t). Tällöin seiso-ta- = ’eräs/muuan
seiso – jo(t)ku(t) teke (= -tA-) niin – jo(t)ku(t) teke-e(/-vät) niin todella = (-Vn).

Passiivin persoonapäätteen suhteen on esitetty epäilyjä, mutta kuten näkyy, sen tehtävä
on aivan yhdenmukainen aktiivin vastaavien kanssa – ts. se ilmoittaa, että lauseen kieli-
opillisen subjektin tarkoite – tässä tapauksissa siis persoonaviitteeltään avoin henkilö –
toteuttaa toissijaisen (passiivisen) protopredikaation tässä maailmassa: seiso-ta-an = ’eräs/
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muuan seiso (= seiso-/seis-) – joku teke- (= -tA-) -e niin todella (= -Vn) / jotkut teke
(= -tA-) -vät niin todella (= -Vn)’. Päivi Koskinen (ks. 1993: 137–141, 147) on esittänyt,
että passiivin persoonapäätteen loppu-n edustaisi itse objektinominista puuttuvaa akkusa-
tiivin merkintää – ts., että -n on sijapääte. Tätä tulkintaa vastustavat kuitenkin seuraavat
seikat: 1) kyseinen -n esiintyy intransitiivisissakin – siis objektittomissa – verbeissä – esim.
seisotaa-n – aivan samoissa tapauksissa kuin transitiivisissakin; 2) tapauksissa lattioita/
lattiat pestään olisi kaksinkertainen sijamerkintä – vrt. pesen lattioi-ta/lattia-t – ensin -t tai
-tA nominissa ja sitten vielä -n verbissä –, kuitenkin -n esiintyy nominitaivutuksessa vain
määrätapauksissa yksikössä eikä yhtä aikaa monikon akkusatiivin sijapäätteen tai parti-
tiivin sijapäätteen kanssa: vrt. pesen lattia-a/lattia-n/lattioi-ta/lattia-t; 3) myös tapauksessa
minu-t pestää-n akkusatiivi olisi merkitty kahteen kertaan; 4) tapauksessa pestään kaksi
(lattiaa) -n esiintyisi akkusatiivisen lukusanan yhteydessä, jollaiseen se ei liity; 5) tapauk-
sissa lattia on pesty, (minun) on pestävä lattia, pestäessä lattia taas ei esiinny mitään -n:ää:
*lattia on pesty-n; 6) suomenkielisillä ei ole mitään tarvetta liittää -n-päätettä sellaisiinkaan
tapauksiin kuin pese/peskää/peskäämme lattia, (minun) täytyy pestä lattia, joiden objekti-
muotoihin passiivinkin päätteetön akkusatiivi rinnastuu, joten miksi se pitäisi ehdoin
tahdoin ympätä passiiviseen verbiin?

En sinänsä kuulu niihin, jotka olisivat poistamassa akkusatiivia suomen sijataivutuksesta
– minusta sellainen on tekomodernia muodikkuutta –, mutta esitetyn perusteella passiivin
pääte -Vn rinnastuu järjestelmällisesti muihin persoonapäätteisiin – eikä päätteelliseen
akkusatiiviin. Aivan mahdoton Koskisen ajatus ei ole – sellaisia lipsahduksia kuin lattiat
pestäkö-öt esiintyy, ja suomen passiivi lienee muinoin ollut ainakin osittain persoonallinen
– mutta muoto pestäkö-öt on muodon peskö-öt aiheuttama tilapäinen lipsahdus, jolla ei ole
järjestelmällistä kantavuutta tai merkitsevyyttä, ja suomen muinaiseen passiiviin on liit-
tynyt alkujaan subjekti (ks. Hakulinen 1979: 241, 243). Joka tapauksessa passiivin per-
soonapäätteen -n:n tulkinta akkusatiivin sijapäätteeksi edellyttäisi järjestelmän uudelleen-
hahmotusta, jollaiseen järjestelmä itse ei anna aihetta eikä tukea.

Tulkintakehyksen mukaan seisottiin/seistiin = ’eräs/muuan seiso – jo(t)ku(t) teki(vät)
niin todella’. Samoin on tulkittava seisottaneen/seistäneen ja seisottaisiin/seistäisiin, esim.
seiso-tta-ne-en = ’eräs/muuan seiso – joku teke niin – KAI (joku teke)e niin todella’.
Kielteisesti: ei seiso-ta/seis-tä = ’eräs/muuan seiso – joku teke niin – joku ei tee niin
todella’, ei seiso-tta-ne = ’(eräs seiso – joku teke niin – joku ei tee todella niin) + KAI’.
Kielteinen konditionaali on tulkittava samoin kuin potentiaali, sen sijaan imperatiivi on
välittömästi looginen sekä myönteisessä että kielteisessä tapauksessa: seiso-tta-ko-on,
äl-kö-ön seiso-tta-ko.

Kielteinen preteriti kuuluu: ei seisottu/seisty. Muoto on tulkittava: ’eräs seiso – jo(t)ku(t)
teki niin (= -ttU) – jo(t)ku(t) ei(vät) tee niin todella’. Penttilän mukaan tapauksessa
seisotti-in/seisti-in preteritin tunnus i on sulautunut tunnukseen -ttA-/-tA- (ks. 1963: 244)
– ts. se korvaa ja edustaa samalla myös vokaalia -A-. Tällaista salkkumorfin tapausta –
jossa toinen morfi tai sen osa korvaa toisen morfin tai sen osan – voi kutsua kotelo-
morfiksi. Preteritissä (ei) seisottu/seisty tunnus on samanmuotoinen -ttU/-tU, joten -U on
preteritin tunnuksen kotelomorfinen allomorfi (Wiik sanoo, että -U on imperfekti- ja
adjektiivimorfeemin sulautuma, 1977: 58 – tämä tulkinta käy silloin, kun muoto on par-
tisiippi, ks. tuonnempaa). Näin ollen preteritin tunnuksia on suomessa oikeastaan liuta:
(laulo)-i, (maka)-si (ks. Karlsson 1983: 213), (laula)-NUt, (laula)-Nee-(t), (laulett)-i-(in),
(laulett)-U (puhekielessä fuusio laulo – ks. Karlsson 1983: 191, Hammari 1995: 55,
0-fuusio tai 0-morfi puhu+0).
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Liittomuodot

Kuten edellä todettiin, partisiipin näköiset muodot tapauksissa ei seisonut ja eivät seisoneet
eivät ole partisiippeja – verbin adjektiivimuotoja –, vaan preteritisiä protopredikaatteja,
esim. ei seisonut = ’joku seisonut – hän/se ei tee niin’. Sen sijaan liittomuodoissa on / ei ole
seisonut, ovat / eivät ole seisoneet on todella kyse pääverbin adjektiivimuodoista. Lause-
opillisesti liittomuotoiset lauseet mies on seisonut, miehet ovat seisoneet ovat samanlaisia
kuin lauseet ruusu on kaunis, ruusut ovat kauniit – liittomuodot ovat siis alkuaan
muodostuneet siten, että partisiipit seisonut ja seisoneet esiintyvät niissä predikatiiveina ja
olla-apuverbi kopulana (ks. Hakulinen 1979: 248). (Myös rakenne ei seisonut on alkuaan
nominaalilause, sitä vastaisi predikatiivinen rakenne *ruusu ei kaunis, vrt. Hakulinen
1979: 253.)

Esitetyn tulkinnan mukaan lauseet ruusu on kaunis ja ruusut ovat kauniit voidaan
palauttaa propositionaalisiin predikatiivi-ilmauksiin – protopredikatiiveihin – ’jokin (ole)
kaunis – se (ruusu) on sellainen’ ja ’jotkin (ole) kauniit – ne ovat sellaiset (sellaisia)’.
Kaavamaisesti: ’jk (ole) Y–X on sellainen’ ja ’jtk (ole) Y:t–X:t ovat sellaiset’. Proto-
predikatiivi ’(ole) kaunis’ viittaa subjektiin yksiköllisenä korrelaattina, ’(ole) kauniit’ taas
monikolliseen. Protopredikatiivit kuvaavat mahdollisen asiaintilan: ’jk (ole) Y’. Kopuloi-
tuina protopredikaatioista tulee faktuaalisia: ruusu on kaunis. Kopulana olla-verbi taipuu
kuten mikä tahansa muu verbi ja se on tulkittava samaten, esim. sinä olet kaunis = ’joku
(ole) kaunis – (sinä) olet (sellainen)’. Aiemmin ainakin indikatiivin preesensin III persoo-
nassa pelkkä kopulaton nomini riitti nominaalipredikaattina ilmaisemaan tosiasiallisuutta
– sanonnoissa vielä nykyäänkin: oma maa mansikka, muu maa mustikka.

Liittomuotojen lähtökohtana ovat näin ollen preteritiset protopredikaatiot (’eräs’) seiso-
nut ja (’eräät’) seisoneet. Nämä voidaan vielä hajottaa seuraavasti: ’eräs seiso – eräs tehnyt
niin’ ja ’’eräs seiso – eräät tehneet niin’. Pääte -NUt = preteritin tunnus + yksikön III:n
persoonan propositionaalinen persoonapääte, -Nee- = preteritin tunnus ja -t monikon III:n
persoonan propositionaalinen persoonapääte. Näistä propositionaalisista persoonapäätteistä
tehdään partisiipin tunnuksia 0-fuusiolla – eli lisäämättä tai muuttamatta mitään. Ne
säilyttävät samalla protopredikaatioisen merkityksensä, tosin modifioituna: ’(eräs seiso –)
eräs tehnyt niin’ > ’sellainen, joka on tehnyt/teki niin’ eli -NUt + 0-fuusio > -NUt-
partisiipintunnus, missä -NUt on sekä preteritin/perfektin tunnus ja yksikön III:n persoona-
pääte että partisiipin tunnus (nominatiivi), jolloin koko muoto on yksiköllinen protopredi-
katiivi ’eräs (ole) tehnyt niin’, vrt. ’jk (ole) kaunis’. Monikollisessa partisiipintunnuksessa
-Nee/t taas -Nee- = sekä preteritin/perfektin tunnus että partisiipin (vartalon) tunnus ja
-t = sekä monikon III:n (propositionaalinen) persoonapääte että monikon tunnus (nomina-
tiivi). Muodollisesti lause miehet ovat seisoneet on siis yhdenmukainen lauseen ruusut ovat
kauniit kanssa. Kun protopredikaatiosta ’’eräs seisonut’ tulee protopredikatiivinen parti-
siippi ’(ole) seisonut’, modifikaatio koskee nimenomaan aikamuotoa, jolloin preteriti voi-
daan väljemmin tulkita perfektiksi.

Johdon kulku siis: 1) (preteritinen protopredikaatti) ’eräs seisonut’ = ’eräs seiso – eräs
tehnyt niin’ > 2) (partisiippi) ’tehnyt niin’ = ’sellainen, joka on tehnyt/teki niin’ > 3)
(protopredikatiivi) ’eräs (ole) tehnyt’ > 4) (kopulallinen liittomuoto, esim.) on seisonut
= ’eräs seiso – eräs (ole) tehnyt niin – hän/se on sellainen’. Vastaavasti: ’olen seisonut’
= ’eräs seiso – eräs (ole) tehnyt niin – minä olen sellainen’. Myös Wiik lähtee pohja-
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muodon suffiksoinnista – + I – ja adjektivoinnista (ks. 1977: 10–30). Koska apuverbi olla
viittaa partisiippimuotoon, jonka tunnus -NUt merkitsee parafraasisesti ’TEH-nyt niin’,
olemisessa on kyse nimenomaan teollisessa tilassa olemisesta – tehneisyydestä –, joten
tässä mielessä tekeminen paistaa olemisen läpi. Toiminnallisuus siis toteuttaneisuuden
kautta kytkeytyy apuverbin merkitykseen, esim. olen seiso-NUT ’eräs seiso – olen
sellainen, joka on TEH-nyt niin’. Muuten olla-verbin voi tulkita liittomuodoissa samoin
kuin kopulana esiintyessään – ts. kuin minkä tahansa muun verbin, esim. mies ei ollut
seisonut = ’eräs seiso – eräs (ole) tehnyt niin – eräs ollut sellainen – mies ei (ole)
sellainen’, vrt. mies ei seisonut = ’eräs seisonut – mies ei (tee) niin’.

Toisin kuin aktiivissa, passiivin liittomuodoissa partisiipin näköiset muodot eivät ole
partisiippeja, vaan tässä persoonaindefiniittinen preteritinen protopredikaatio, esim. sei-
sottu, osallistuu suoraan – siis ilman minkäänlaista muunnosta partisiipiksi – liittomuodon
muodostukseen. Muoto seisottu, joka esiintyy sellaisenaan kielteisessä preteritissä ei seisot-
tu, merkitsee siis aivan samaa kuin passiivin vartalo vastaavassa myönteisessä muodossa:
seisotti(in) = seisottu eli = ’eräs seiso – jo(t)ku(t) tehnyt (tehneet) niin’. Kyse on siis per-
soonaindefiniittisestä preteritisestä tai perfektisestä protopredikaatiosta, joka kuvaa mah-
dollisen asiaintilan, nimittäin että joku tai jotkut tekivät niin, nimittäin seisoivat. Vastaa-
vasti olla-verbi ei ole passiivin liittomuodoissa kopula, vaan se on merkitykseltään eksis-
tentiaalinen, ts. se ilmoittaa, että kuvattua vastaava asiaintila on olemassa tässä maailmas-
sa. Lauseopillisesti protopredikaatio seisottu on siten lähinnä olla-verbin subjekti, ts. on
seisottu = ’on (todella niin/siten), että joku tai jotkut seisoivat’, vrt. on istuttu – oli/on ollut
istunto, missä nominalisaation istunto subjektisuus on selvää. Johdon kulku on siis: on
seisottu < < ’eräs seiso – (ole) tehty niin (= joku on tehnyt / jotkut ovat tehneet niin) – on
(siten)’. Ts. ’eräs seiso – on siten, että joku tekee niin’ tai ’eräs seiso – on, että joku tekee
niin’.

Samoin yksipersoonaisissa rakenteissa. Esim. tapauksessa on satanut olla-verbi ei ilmoi-
ta kopulamaisesti minkään olion kytkeytymistä olotilaan, vaan olotilan olemassaoloa. Näin
ollen on satanut = ’sata – (ole) tapahtunut niin – on niin’ = ’on tapahtunut, että sataa’ = ’on
ollut tapaus, että sataa’. Samoin voi tulkita myös preesensin ja preteritin: sataa = ’sata –
tapahtuu niin’. Sikäli kuin tapauksissa mikään on subjekti, se on sataa-verbin vartalo – siis
preesensinen protopredikaatio sata- – tai vastaava preteritinen protopredikaatio satanut:
ei satanut = ’satanut – ei (tee) niin’ = ’sata – ei tehnyt/tapahtunut todella niin’. Ongelmal-
lisia ovat sellaiset yksipersoonaiset rakenteet, joissa esiintyy partitiivi- tai genetiivimuotoi-
nen subjekti: poikia juoksee pihalla – pojan/poikien täytyy juosta / on juostava pihalla.
On mahdollista, että tapauksessa poikia juoksee pihalla on kaksi eritasoista subjektia:
ensinnäkin protopredikaation ’poikia juokse’ sisäinen subjekti poikia ja toiseksi proto-
predikaatio ’poikia juokse’, joka muodostaa itse rakenteen ulomman subjektin: ’poikia
juokse – tapahtuu niin’ .

Protopredikatiiveille kuten seisonut, seisoneet, kaunis, kauniit on ominaista, että attri-
buutteina ne tulkitaan modaliteetiltaan faktuaalisiksi sellaisenaan, kun taas predikatiiveina
ne vaativat tässä suhteessa kopulan, vrt. mies on seisonut – seisonut mies, ruusut ovat
kauniit – kauniit ruusut. Kun passiiviset protopredikaatiot esiintyvät attribuutteina, pre-
dikatiivi-adverbiaaleina ja joskus predikatiiveinakin (pestyt lattiat, lattiat ovat pestyinä,
lattiat ovat pestyt), näille on ajateltava samanlainen johto kuin partisiippeina esiintyville
aktiivimuodoillekin: lattiat o+vat + pesty+t < < pesty = ’eräs pese (lattiat) – tehty niin
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(= joku tehnyt / jotkut tehneet niin)’ > ’eräs pese – (lattiat) tehty niin’ > ’eräs pese –
sellaiset (lattiat), jotka on tehty niin’ + (lattiat) ovat > ’eräs pese – (lattiat) (ole) tehdy+t
niin – (lattiat) ovat sellaiset’. Tunnus -tU on tässä sekä persoonaindefiniittisen protopredi-
kaation preteritinen tai perfektinen persoonapääte että partisiipin tunnus, joka viittaa
laadullisesti korrelaatin tilaan objektina: (ole) pesty+t = ’sellaiset, jotka on pesty’ (ks. myös
Wiik 1977: 58). Partisiipeissa huomattavaa on siis partisiipin korrelatiivisen viittaustavan
vaihtelu subjektiivisesta objektiiviseen: pese-vä-t vs. pesty-t.

Suomen liittomuotoihin kuuluvat vielä ainakin yksikössä esiintyvät liittopreesens ja
-preteriti: on/oli seisova. Kuten -NUt on propositionaalisen preteritin tunnus ja samalla
yksikön III persoonan pääte, -vA on tässä yhteydessä propositionaalisen futuurin tunnus
ja samalla propositionaalinen yksikön III persoonan pääte – myös Siro (1996) ja Wiik
(1976: 148) pitävät tunnusta futuurisena. Mutta toisin kuin -NUt, tämä -vA ei esiinny
sellaisenaan, vrt. ei seisonut – *ei seisova. Ts. futuurilla on kyllä suomessa oma tunnuk-
sensa, mutta tämä on sulautunut partisiipin tunnukseen ja tulee esille vain partisiippisen
protopredikaation yhteydessä ja on itsenäisenä abstraktio: mies on seisova < < ’eräs sei-
sova’ (futuurinen protopredikaatio, ts. = ’eräs tule seisomaan’) > ’eräs seiso – eräs tekevä
niin’ > ’eräs (ole) tekevä niin’ (futuurinen partisiippi/protopredikatiivi) > ’eräs (ole) tekevä
niin – hän (= mies) on sellainen’. Liittopreesensin muut modukset ja liittopreteriti on tulkit-
tava esitettyjen mallien mukaisesti, esim. mies ei liene seisova = ’(eräs seiso – eräs (ole)
tekevä niin – mies ei ole sellainen) + KAI’.

Liittomuotoihin kuuluu vielä rakenne on/oli seisottava. Tässäkin protopredikaatio
seisottava on subjektina ja olla-verbi sen eksistentiaalisena predikaattina, mutta asiaintila,
jonka olemassaoloa tai esiintymistä se ilmoittaa, ei ole niinkään futuurinen, vaan modaa-
linen – nesessiivinen (ks. Hakulinen 1979: 249): seiso-tta-va = ’eräs seiso – (jonkun)
tehtävä niin’ = ’eräs seiso – joku välttämättä tekevä niin’. Aines -vA merkinnee tässä siis
’(joku) välttämättä (teke)vä niin’, vrt. seiso-va = ’joku seiso – eräs (ole) tekevä niin’,
missä -vA = ’(joku) vastaisuudessa (teke)vä niin’. Partisiippina: pestävät lattiat = ’lattiat,
jotka pestään / jotka on pestävä / jotka ovat pestävissä’. Modaalisissa tulkinnoissa korre-
laatin kohteellisen tilan ilmoitukseen on sulautunut ajatus tilan väistämättömyydestä tai
vaikutettavuudesta. Koska pestä-vä = ’sellainen, joka/jota pestään tai joka täytyy tai joka
voidaan pestä’, modaalisen merkityksen on täytynyt imeytyä -vA-ainekseen samaan tapaan
kuin futuurisen tapauksessa (ole) seiso-va.

Kalevi Wiik on käsitellyt laajalti ja syvälti suomen predikaattiverbin johtoa sekä
muodon että sisällön kannalta (ks. 1976, 1977, 1979, 1981). Muodolliseen merkintään
liittyviä ongelmia tässä ovat eräiden abstraktitasojen lausemuotoisuuden konkreettisuuden
aste ja diakronisen ja synkronisen aineksen suhde nykykielisen aktuaalisuuden kannalta
– mistä Wiik itse mainitsee (1977: 52, tässä suhteessa ks. myös Wiik 1975 ja 1978).
Tärkeämpi ongelma koskee käsitetasojen ja -luokkien asemaa ja järjestystä. Tässä esitetty
tulkintakehys on hahmotettu alustavasti rakenteen eikä niinkään johdon kannalta. Mikäli
lähtee kahtiajaosta keskuksena esiintyvään tumaan ja kantaan, propositionaalisen osan
rakenne on PROPOSITIO + PÄÄLUOKKA + TEMPUS + LUKU (+ MODUS: IMP),
esim. seiso-, seiso-i/seiso-nut/-nee/t, seiso-tt-i-/-u, seiso-ko, seiso-tta-ko, ja modaalis-
loogisen osan rakenne on (MODUS: POT/KOND/IMP) + MYÖNTÖ/KIELTO + MODUS:
IND + LUKU + PERSOONA). Seikkojen rakennejärjestys on osittain toinen kuin Wiikin
esityksissä, mikä saattaa kuvastaa johdollistakin lähtötilannetta esimerkiksi modaliteetin ja
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kiellon tapauksessa (vrt. Wiik 1979: 148, 149, 152), mutta yksityiskohtaisempi selvitys on
tarpeen, jotta ilmenisi, mikä tällaisessa pintarakenteen tulkinnassa on näennäistä muodon ja
sisällön suhteen kannalta, joten sellaisten seikkojen kuten puheaktien ja ajallisen ja modaa-
lisen viitekehyksen tarkka käsitteellinen suhde ja järjestys täytyy jättää tässä viitteelliseksi.

Wiik liittää tapahtumahetken viitteen pääverbiin ja viittaushetken viitteen apuverbiin
(ks. 1976: 148, 149). Perfektiset liittomuodot voi rinnastaa preesensiin esim. seuraavasti:
seiso+0/nut+0/ole+n, seiso+0/nut+0/ole+e+n > en seiso / en ole seisonut, seiso+0/nut+
0/lie+ne+n, seiso+0/nut+0/lie+ne+e+n. Liittomuotoisen aikamuodon apuverbissä toisin-
tuvat propositionaaliset ja modaalis-loogiset seikat, mistä aiheutuu kerroksisuutta. Koska
myös tosiasiallisen tilanteen kuvaus, kuten miehet seisovat, on sekin laisensa propositio,
lauseiden voidaankin itse asiassa katsoa koostuvan propositioiden muodostamista ketjuista
ja tasoista. Voidaan puhua modaalisuuteenkin liittyvistä propositioista: esim. seiso-ne-vat-
ko miehet? = ’onko (totta, että on) mahdollista, että (on totta, että) miehet seisovat?’.
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Elämää tekstiakvaariossa, työtä kielessä

Vesa Heikkinen, Pirjo Hiidenmaa ja Ulla Tiililä

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Mitä teksteillä tehdään ja miten? Miten kielellisillä valinnoilla tuotetaan mahdollisuuksia
tulkita tietynlaisia merkityksiä? Mikä on kielen ja kielenulkoisen suhde? Mikä on kielen asema
jokapäiväisessä elämässä? Miten kieli vaikuttaa työhön, miten työ kieleen?

Tietoyhteiskunnassa ja aaneloskulttuurissa tekstejä on entistä enemmän ja niitä on tarpeen
eritellä ja avata kriittisesti. Tekstit ovat merkitysten materiaa (vrt. Vološinov 1990) ja siten
kielitieteilijöille antoisia tutkimuskohteita. Tekstissä yksilön tekemät valinnat kohtaavat
yleisemmät kielenkäytön tavat sekä muut sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet (ks. Fairclough,
esim. 1997). Nämä kaikki ovat kielilähtöisessä tekstianalyysissa kuvattavissa, tulkittavissa,
selitettävissä ja arvioitavissakin. Lingvistin ensimmäinen tehtävä on kuvata kielelliset valinnat,
jotka tekevät tietynlaisia merkitysten tulkintoja mahdollisiksi (ks. Halliday–Hasan 1976).

Kriittinen tekstintutkimus (ks. Heikkinen 1999) on Suomessa vielä kohtalaisen uusi tutki-
musnäkökulma. Tässä artikkelissa kerromme kootusti yhdestä laajahkosta yrityksestä kartuttaa
tekstitietoa: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen hankkeesta "Elämää tekstiakvaariossa:
tekstin synty, vaellus ja olemus".

Tutkimus tehtiin 1997–2000. Se esitellään yksityiskohtaisesti teoksessa "Teksti työnä, virka
kielenä" (Heikkinen ym. 2000). Akvaariohankkeen nimi tulee siitä, että suurin osa aineistosta
hankittiin yhdestä virastosta, Helsingin kaupungin opetusvirastosta, jonka tekstejä ja työtä
haluttiin tehdä läpinäkyviksi.

Hankkeessa tarkasteltiin virkatekstejä prosesseina ja tuotoksina sekä käytön että kieli-
systeemin näkökulmasta. Virastokieltä ja -töitä tutkittiin lingvistisistä lähtökohdista rekisterin,
tekstilajin ja ideologian käsitteiden sekä niitä hyödyntävien kieliteorioiden läpi.

Tutkimuksella on useita tavoitteita. Osa niistä on teoreettis-metodisia. Diskurssin- ja
tekstintutkimusta harjoitetaan monella alalla (arvioita näistä ks. Heikkinen 1999; Heikkinen–



77

Hiidenmaa 1999; Tiililä 2000). Nyt pyritään kehittämään ja kokeilemaan sellaisia teorioita ja
metodeja, jotka soveltuvat erityisesti lingvistiseen tekstintutkimukseen.

Käytännön analyyseissa lähtökohtana on useimmiten systeemis-funktionaalinen teoria
rekistereistä (Halliday 1994), tekstilajeista ja ideologiasta (esim. Eggins 1994), jota sovitetaan
kriittisen lingvistiikan (ks. Fowler 1996) ja diskurssianalyysin (esim. Fairclough 1997) näke-
myksiin. Tutkimus kytkeytyy myös fennistiikan perinteeseen, erityisesti tekstilingvistiikkaan
(Enkvist, esim. 1975) ja kvantitatiiviseen tyylintutkimukseen (Saukkonen 1984).

Tutkimus on pääosin kvalitatiivista tekstianalyysia, ja tekstejä tarkastellaan kielisysteemin
ilmentyminä ja kielenkäyttötilanteita kulttuurin ilmentyminä. Samalla tarkastellaan tekstejä
tilanteiden todentumina ja kielisysteemiä kulttuurin todentumana. Kieltä lähestytään resurssina:
olennaisia ovat merkityspotentiaaleista tehtävät valinnat, jotka realisoituvat sanastona,
kieliopillisina rakenteina, tietynlaisina tekstuaalistuksina – teksteinä. Valintoja tarkastellaan
metafunktioittain: tekstejä tulkittaessa aktivoituu erilaisia ideationaalisia, interpersoonaisia ja
tekstuaalisia merkityksiä. (Ks. Halliday 1994; 1999).

Yksi tutkimusongelmista on tekstienvälisyys yhdistettynä kysymykseen konteksteista.
Tekstien välisten suhteiden hahmottamisessa päädytään teoreettiseen mallinnukseen, jonka
mukaan yksittäisen tekstin analyysissa on mahdollista kiinnittää huomiota seuraavanlaisiin
kielellisiin suhteisiin: 1) teksti – luonnollisen kielen systeemi, 2) teksti – rekisteri(t) (kieli
tilanteessa), 3) teksti – toiset tekstit, 4) teksti – diskurssi(t) (tietyn elämänalueen merkityksen
tuottamisen järjestelmä), 5) teksti – tekstilaji(t) (kieli kulttuurissa), 6) teksti – teksti itse
(metateksti), 7) teksti – tyyli(t) ja 8) teksti – ideologia.

Tutkimuksessa tuotetaan kvantitatiivisia tietoja opetuslautakunnan ja liikuntalautakunnan
listateksteistä eli esityslistoista ja pöytäkirjoista. Aineisto on noin 76 000 sanaa juoksevaa
tekstiä. Kvantitatiivisessa analyysissa käytetään twolia, morfologista analyysiohjelmaa (ks.
Koskenniemi 1983).

Tutkimuksessa sovelletaan lisäksi kirjoitettuihin teksteihin keskustelunanalyysin ajatuksia
vuorottelujäsennyksestä, sekventiaalisuudesta ja osallistumiskehikosta (ks. Goffman 1981;
Sacks–Schegloff–Jefferson 1974). Paikoin lähestytään diskurssihistoriallista metodia (ks. esim.
Wodak 1995), kun pyritään ottamaan kielen ja työn suhteen selittämisessä käyttöön mah-
dollisimman paljon eri lähteistä saatavilla olevaa tietoa. Koska tutkimuksen keskiössä ovat
kirjoitetut tekstit, tavoitteena on tuottaa tietoa nimenomaan kirjoitetun kielen resursseista ja
kirjoituskulttuurista (ks. Halliday 1996).

Tekstianalyysin lisäksi teksteistä, niiden tekemisestä ja työympäristöistä haettiin tietoa
akvaariohankkeen aikana haastatteluin ja kyselyin. Haastateltavina oli kymmenkunta virka-
henkilöä, joiden kanssa keskusteltiin yleisesti kielen ja työn suhteesta. Muutamassa haas-
tattelussa aiheena oli tietty teksti, jonka tuottamisprosessia selvitettiin. Lisäksi tehtiin kysely-
tutkimus, jossa akvaarioviraston henkilökunnalta tiedusteltiin muun muassa kirjoittamis-
käytäntöjä ja käsityksiä kielestä.

Osa tutkimuksen tavoitteista on empiirisiä. Akvaariohankkeessa haluttiin tuottaa tietoa
kielimuodosta, jota on tavattu kutsua virkakieleksi: Onko virkakieltä? Millaisia ominaispiirteitä
virkakielellä on? Miksi virkakieli on sellaista kuin on?

Vaikka tutkimus on lingvistinen lähtökohdiltaan, se liittyy myös muihin tieteenaloihin kuin
kielitieteeseen ja sen eri suuntauksiin. Haluammekin edistää monitieteistä keskustelua teks-
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teistä, tiedosta ja työstä. Tähän pyritään tutkimuksessa muun muassa siten, että kielitieteellistä
analyysia avataan paikoin yksityiskohtaisestikin.

Yksi isoista päämääristä on yleisen kielikeskustelun virittäminen. Tutkimuksen tuloksia on
mahdollista soveltaa kieltä huollettaessa, kielitietoisuutta aktivoitaessa sekä parannettaessa
virkatyötä.

Aineistona tutkimuksessa on julkisia asiakirjoja, joita on tuotettu kunnallisissa virastoissa ja
enimmäkseen hallinnonsisäisiin tarpeisiin: esityslista, pöytäkirja, johtosääntö, toiminta-
kertomus, tasa-arvosuunnitelma, kehittämisraportti. Tutkittavana on myös yksi asiointiteksti
sosiaalivirastosta, päivähoitopäätös. Lisäksi analysoidaan virkahenkilöiden pyynnöstämme
tuottamia kuvauksia tyypillisistä työtilanteista.

Tekstien maailma

Tutkimuksemme perusteella yksi virkatekstejä luonnehtiva tekijä on se, että niissä kerrotaan
runsaasti toisista teksteistä. Virkatyön tätä puolta voi yleisesti kuvata tekstityöksi: tehdään
tekstejä toisista teksteistä. Työn tekstikeskeisyys näkyy niin yksittäisten tekstien kielellisissä
valinnoissa kuin virastojen työympäristössäkin.

Yksi suurehko helsinkiläisvirasto tuottaa tekstiä ja kopioita lähes 100 000 aanelosarkkia
viikossa, mikä tarkoittaa yli 300 arkkia virkahenkilöä kohti. Vuodessa yhden viraston aanelos-
ten kulutus on yli 5 miljoonaa arkkia eli 10 arkkia helsinkiläistä kohti. Työtä tehdään konkreet-
tisestikin aanelosten, kirjojen ja muiden tekstien keskellä sekä tekstien tuottamis-, käsittely-,
monistamis- ja levittämisvälineiden keskellä.

Julkisessa hallinnossa nimetään erilaisia asiakirjoja sadoittain. Esimerkiksi yksittäisessä
esityslistassa mainitaan noin kuusikymmentä asiakirjaa, ja niistä valtaosa on hallinnonsisäisiä
tekstejä: esityksiä, raportteja, ponsia, aloitteita, sopimuksia jne. Tekstien maailma on tämän
perusteella hyvin heterogeeninen, samoin diskursiivisten käytänteiden maailma, ja virkatöissä
on hallittava monenlaisia käytänteitä. Toisaalta suuressa osassa tutkimistamme teksteistä
toistuvat tietyt asiat, mikä viittaa siihen, että lopulta virkatyökin olisi homogeenista (ks. Virka-
kieltä vai ei?).

Tekstilajien ja työnlajien erittelemistä vaikeuttaa se, että eri tekstilajeihin kuuluviksi
nimetyillä teksteillä on yhteisiä tehtäviä (esim. oikeuttaminen, tiedottaminen, opastaminen,
päättäminen, imagonrakentaminen). Toisaalta osa samalla tavalla nimetyistä teksteistä on
keskenään hyvin erilaisia (esim. monenlaiset päätökset). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi
päättäminen virkatyönä on lopulta monenlaista toimintaa, ei aina samanlaista.

Hallinnon tekstit kuten esityslista, suunnitelma ja raportti ovat paljolti sekä tekstien
historiankirjoitusta että eri hallinnollisten työvaiheiden kuvausta, ja tätä varten on kehittynyt
oma teksteistä kertomisen kielensä. Tyypillistä tuolle kielelle ovat passiivimuodot, jotka
korostavat prosesseja, kuten tässä yhdestä esityslistan asiakohdasta poimitussa esimerkissä:
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Jaksamista työssä on pohdittu laajasti; asiaa pohditaan tällä hetkellä; Asiaa on tutkittu;
Yhteistyö on aloitettu; budjettiin on esitetty varaus; rahoitusta tullaan hakemaan; Jaksamista
käsitellään riittävästi; Lautakuntaa informoidaan; asiat esitellään työryhmille.

Yhteistä monille virkateksteille on se, että niissä ei eksplikoida vuorovaikutuksen osapuolia.
Tekstit eivät sisällä sellaista metatekstiä, jossa kerrottaisiin, kuka tekstin on tuottanut ja
kenelle. Metatekstin pois jättäminen on yksi kirjoittajan tekemistä valinnoista.

Kirjoittaminen on muutenkin aina valitsemista, esimerkiksi silloin, kun tekstejä koostetaan
ja muokataan toisten tekstien pohjalta. Vaikka valintoja ei useinkaan tekstipinnassa osoiteta,
oikeasti joku ihminen aina tekee niitä. Pohjatekstien muotoiluja saatetaan muuttaa siten, että
instituution kannalta negatiivista vierasta puhetta muutetaan esityslistatekstissä positiiviseksi.
Kun pohjatekstissä puhutaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, esityslistassa puhutaan
henkilöstön hyvinvoinnista.

Institutionaalisen kielenkäytön tekstikeskeisyys käy ilmi siitäkin, että tekstimaailman tar-
koitteisiin viitataan lausefunktioltaan erilaisissa ilmauksissa. Tekstit voivat olla niin osallistujia
(muistio ottaa kantaa, suunnitelma tarkastelee tasa-arvoa, laki puhuttelee työntekijää) kuin
prosesseja (kaupunginvaltuusto päätti 'päätös', esittelijä esittää 'esitys') ja olosuhteitakin
(ohjelmassa nähdään, raportissa todetaan).

Virkakieltä vai ei?

Viraston listatekstien tarkastelu osoittaa, ettei ole olemassa yhtä yhtenäistä virkakieltä, yhtä
kielenmuotoa, jota käyttäisivät pelkästään viranomaiset. Tekstien perusteella voi kuitenkin
todeta tyypillisyyksiä, joita tarkastellaan tutkimuksessa sekä muotojen että merkitysten näkö-
kulmasta.

Tyypillisiä virkakielen rekisteripiirteitä on kaikilla tekstin tasoilla: sanastossa, lausekkeissa,
lauserakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja esitystavoissa. Piirteet ovat sosiaalisesti relevantteja,
sillä ne yhdistävät tekstejä omiksi tekstijoukoikseen ja erottavat niitä toisista teksteistä.

Ensinnäkin tekstit ovat huomattavan substantiivivaltaisia: sanoista puolet on substantiiveja.
Yleiskielisissä asiateksteissä substantiiveja on keskimäärin runsas kolmannes sanoista ja
verbejä runsas neljännes (Karlsson 1983). Substantiivien suurta määrää selittää muun muassa
se, että niissä lausekkeissa, joissa substantiivi on pääsanana, on tavallisimmin substantiivi myös
määritteenä: genetiiviattribuuttina (erityisopetuksen suunnitelma) tai paikallissija-attribuuttina
(päätös henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan siirtymisestä).

Toiseksi teksteissä esiintyy runsaasti nominaalistuksia. Niiden avulla tekstissä voidaan
kiteyttää aiempia keskusteluja, nimetä laajoja kokonaisuuksia, ottaa ne puheeksi ja yhdistää
niihin uusia ominaisuuksia ja tietoja: kokeiluun ja käyttöön suhtaudutaan myönteisemmin,
humalahakuisuus on lisännyt riskiä.

Kolmanneksi hallinnolliset asiakirjat sisältävät yhdyssanoja enemmän kuin muut tekstilajit.
Yhdyssanoista useat ovat uusia. Yhdyssanoissa on tyypillisiä perusosia, kuten palvelu ja
toiminta: kahvilanpitotoiminta, rakennustoiminta, jalkapallotoiminta; hyvinvointipalvelu,
ulkoilupalvelu, vesiliikennepalvelu.
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Neljänneksi virkateksteissä tuotetaan suuri joukko sanastoa, jota toistetaan sellaisenaan.
Yleensä on kysymys sanaliitoista, sellaisista kuin positiivinen diskriminaatio, varhainen
puuttuminen, työssä jaksaminen ja sisäinen lujittaminen. Tekstuaalisesti on tyypillistä, että
tällaista ilmausta ani harvoin parafrasoidaan.

Viidenneksi virkkeet ovat usein syntaktisesti yksinkertaisia eikä teksteissä ole merkittävästi
alistusta saati lausehierarkiaa. Nykyistä hallinnon kieltä eivät tavallisesti rasitakaan polveilevat
ja peräkkäiset sivulauseet. Tavallisimmin virkkeet muodostuvat kahden lauseen yhdistelmästä
(60 %), tai yhdestä yksinäisestä päälauseesta. Lauseiden yhdistelmät ovat enimmäkseen rinnas-
tuksia, samanarvoisten päälauseiden yhdistelmiä. Virkkeiden keskipituus (14 sanaa) ei olennai-
sesti poikkea päivälehtitekstistä (Hakulinen ym. 1980). Päälauseita on 75 % kaikista lauseista.

Kuudenneksi tekstejä luonnehtii rinnastusten ja samalla konjunktioiden yleisyys. Rinnas-
tuksia on keskimäärin yksi kahta lausetta kohti. Listateksteissä konjunktioita on suhteellisesti
suurin piirtein saman verran kuin yleiskielisessä otoksessa (ks. Karlsson 1983), mutta
konjunktioiden keskinäinen jakauma on toinen. Yleisin konjunktio on rinnastuskonjunktio ja,
jonka osuus yksinään on 50 %. Rinnastus on yleinen institutionaalisissa teksteissä ainakin
kahdesta syystä. Teksteihin kirjoittuu pyrkimys eksaktiuteen ja vakuuttavuuteen sekä todel-
lisuuden tarkkaan jaotteluun. Suunnitelmissa ei siis rakenneta uimahallia yleensä uimareille
vaan virkistys-, kunto- ja kilpauimareille. (Rinnastamisesta ks. Kalliokoski 1989; Karvonen
1995.)

Tyypillisten muotojen lisäksi tutkimuksessa muodostetaan käsitystä siitä, millaisia ovat ne
tyypilliset merkitykset, joita virkateksteillä tuotetaan. Näitä merkityksiä tarkastellaan yhteen-
vedonomaisesti metafunktioittain, Hallidayn (1978; 1994) mallia soveltaen.

Ensinnäkin virkatekstit konstruoivat tietynlaista todellisuutta prosesseineen, osallistujineen
ja olosuhteineen (ideationaalinen metafunktio). Osallistuja on pikemminkin teksti kuin muu
olio, useammin institutionaalinen ja abstrakti kuin ei-institutionaalinen tai konkreettinen olio.
Prosessit ovat tyypillisesti verbaalisia eli tekstien tuottamista ja liikuttelemista, useammin
olemista ja suhteita kuin tekemistä, tavallisemmin mentaalisia kuin materiaalisia, staattisia kuin
dynaamisia. Olosuhteet puolestaan ovat pikemminkin ajallis-paikallisesti yleisiä kuin täsmäl-
lisiä. Täsmällisesti aikoja ja paikkoja määritellään lähinnä silloin, kun kuvataan tekstien
elämää.

Toiseksi virkateksteissä painottuvat seuraavanlaiset tekstuaalistamisen ominaisuudet (teks-
tuaalinen metafunktio): Kieli näyttäytyy kirjoitettuna, osista muodostuvana. "Totuuksia" ote-
taan teksteissä annettuina. Tekstejä tuotetaan teksteistä. Intertekstuaalisia tai muita valintoja ei
osoiteta avoimesti. Asioita numeroidaan, pykälöidään, luetteloidaan ja paketoidaan.

Kolmanneksi virkatekstit tuottavat seuraavankaltaista vuorovaikutusta (interpersoonainen
metafunktio): Teksteissä ei ole itseään kommentoivaa minää. Näkymättömäksi jäävä kirjoittaja
määrää kielen ja merkitysjärjestelmän, ei lukija. Asioita arvioidaan ja velvoitteita esitetään
kuvauksen kaltaisina. "Tosiasioihin" ja niihin perustuvaan "järkeen" vedotaan "tunteen"
kustannuksella. Teksteillä tuotetaan vaikutelmaa viranomaistoiminnan asiallisuudesta ja
vakavuudesta.

Kriittisen tradition mukaista on syytä katsoa myös sitä, mitä virkateksteissä ei ole, millaisia
merkityksiä niissä ei tuoteta. Virkakieli tyypillisimmillään ei ole suoria kieltoja, aitoja kysy-
myksiä, avoimia käskyjä, epävarmuutta, huumoria, ironiaa, sarkasmia, kansalaisten avointa
nöyryyttämistä, tunteenpurkauksia, omakohtaisuuksia, heikkouden osoituksia, oman osaamatto-
muuden osoituksia tai ammattitaidon kyseenalaistamista. Virkakieli ei ole tyypillisimmillään
myöskään organisaation arvostelua, saati instituution kritiikkiä.
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Moniääninen teksti, monta tekijää

Erilaisissa institutionaalisissa teksteissä on paljon yhteneväisyyttä, jota voi yleistäen kutsua
virallisen ideologiaksi tai instituution ääneksi. Tekstitöissä on virallisen ideologian mukaista
tehdä tietynlaisia, esimerkiksi edellä kuvatun kaltaisia kielellisiä valintoja. Tämä tarkoittaa sitä,
että virkatöissä ei juuri ole mahdollista tuottaa "omaäänistä" tekstiä. Institutionaalinen kielen-
käyttö tekee mahdolliseksi sen, että teksteistä voidaan vaivatta tehdä uusia tekstejä ja eri teksti-
lajien teksteistä voidaan lainata osia toisten tekstilajien teksteihin.

Institutionaaliseen suuntaan kielenkäyttöä vie myös se, että virkatekstit ovat harvoin yhden
yksilön luovan prosessin ainutlaatuista tuotetta. Kyselyymme vastanneista 57 % ilmoittaa
kirjoittavansa omissa nimissään. Tekstit tehdään silti usein ryhmässä ja usein myös muuten
kuin omissa nimissä. Tekstit saatetaan koostaa tai toimittaa olemassa olevista, muiden laati-
mista teksteistä. Voidaan käyttää myös tekstimalleja tai lomakkeita, joiden muotoon ei itse ole
mahdollisuutta vaikuttaa.

Virkahenkilö A: "Leikataan ja liimataan, käytetään periaatteessa sitä tekstiä, mitä siellä on, mahdolli-
suuksien mukaan."

Virkahenkilö B: "Mut tää on todella sillä lailla kaikkien yhteinen aikaansaannos, käydään esimiehen
luona ja kysytään, että puolletaanko me tätä asiaa vai vastustetaanko ja sitten esimies sanoo, että
puolletaan ja sitten valmistelija rakentaa sen juttunsa."

Vastaavasti teksteissä ei juuri koskaan esiinny yksikön ensimmäistä persoonaa ja monikon
ensimmäistäkin esiintyy harvoin. Useita, erilaisia ja eritasoisia institutionaalisia toimijoita
niissä kuitenkin mainitaan, tyypillisesti kolmannessa persoonassa. Predikaattiverbi on usein
passiivissa: verbien finiittimuodoista ja partisiipeista passiivissa on kaikkiaan 30 %. Olennaista
näissä verbimuodoissa on, että niiden ilmaisemaan toimintaan voivat samastua erilaiset tahot ja
henkilöt eri aikoina.

Yksittäisissä virkateksteissä voivat aktivoitua monenlaiset diskurssit eli eri elämänalueille
tavanomaiset merkityksen tuottamisen resurssit ja sisällöt. Yhdelle ja samalle sivulle mahtuu
niin sosiaali- ja terveyshallinnon diskurssia, perhearjen diskurssia ja asiakaspalvelun diskurssia
kuin talouden, juridiikan ja politiikankin diskurssia. Tutkimiamme tekstejä oli myös usein
laatimassa kirjoittajatiimi, joka koostui eri alojen ammattilaisista: juristeista, tiedottajista sekä
atk:n ja sosiaalityön ammattilaisista jne. Kielen ammattilaisia virastoissa ei juuri ole.

Virkahenkilö C: "Niin näitä oikaisuvaatimuksia, me tehtiin silleen, että hän teki siitä pohjapaperin ja
sitten mä ymppäsin sinne kaikki tällaiset juridiset koukerot."

Virkahenkilö D: "Teksti on syntynyt tietysti tiimityönä: laskutuksesta yksi, lakimiesyksiköstä yksi,
johdon tukiyksiköstä kaksi."

Teksteissä korostuu puhe papereista. Haastatteluista ja kyselystä käy ilmi, että suuri osa virka-
työstä liittyy tavalla tai toisella teksteihin ja niiden laatimiseen. Silti tekstien tekemiseen ei aina
varata riittävästi aikaa, vaan niitä tehdään kiireessä ja kotitöinä.
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Virkahenkilö E: "Tyypillinen päivä on sellainen, että istun tietokoneella ja teen tekstejä, valmistelen
rakennusohjelmia tms. Varmaan 80-prosenttisesti."

Virkahenkilö F: "Kirjallisille töille täytyis löytyä oma rauhallinen aikansa, työajan puitteissa eikä
kotitöinä, mutta siihen meillä helposti se kaikilla menee."

Virkatyötä ei tee ensisijaisesti kukaan tietty yksilö, vaan kussakin tapauksessa legitiimi
viranhaltija. Virkatyössä ja -teksteissä virkahenkilö institutionalisoidaan: viranhaltija, viran-
omainen, päätöksen tekijä; suunnittelija, päällikkö, konsultti, kirjanpitäjä, sihteeri, alue-
vastaava. Myös kansalainen institutionalisoidaan: päivähoidon hakija, vuokralainen, työtön
työnhakija, verovelvollinen, rikoksesta epäilty.

Virkahenkilö G: "Mä oon joskus sanonu, että on tavallaan sellainen virastoviitta päällä."

Yleisesti on niin, että institutionaalisissa teksteissä kaikuu instituution ääni, johon yksilöiden
äänet ovat sulautuneet. Haastatteluissa moni virkahenkilö kuitenkin riisui virastoviittansa ja
byrokraatin naamionsa.

Työstään nauttiva virkahenkilö H: "Mutta mä pidän tästä työstä ja sen takia mä niinku jaksan
varmaankin."

Kyseenalaistava virkahenkilö I: "Mua sen verran harmitti se, että mä vedin sen ulos, ja sanoin, että
mikä päätös tää nyt on, mitä tästä niin kuin pitää tehdä, ja mikä tää teksti on!"

Itsenäinen virkahenkilö J: "Mä oon saanu huseeraa ihan rauhassa, mistä mä oon suunnattomasti
nauttinu, hih."

Kun pyysimme virkahenkilöitä määrittelemään yhdellä sanalla omaa suhdettaan kieleen,
saimme tulokseksi hyvin heterogeenisen joukon vastauksia. Useimmilla vastaajista oli
omanlaisensa suhdetta ilmaiseva sana: lämmin, luova, rakas, intiimi, intohimoinen, konkreet-
tinen – hyvä. Kun pyysimme määrittelemään, millainen on hyvä teksti, joka toinen vastaus oli
selkeä ja joka kolmas ymmärrettävä.

Tekstistä tutkimukseen, tutkimuksesta soveltamiseen

Yksi tutkimuksen perushypoteeseista on ajatus pääteltävyydestä ja ennustettavuudesta: Tilanne
ja kulttuuri ovat pääteltävissä tekstistä. Tilanteesta ja kulttuurista on ennustettavissa, millaisia
tekstejä niissä syntyy. (Ks. Eggins 1994; Halliday 1978.)

Tutkimus osoittaa, että tekstin ja tekstinulkoisen suhde on aidosti dialoginen. Kieli vaikuttaa
kielenulkoiseen ja päinvastoin. Myös tästä syystä lingvistiselle tekstintutkimukselle on tilaa ja
tilausta autonomisemman kielentutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen diskurssianalyysin, kult-
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tuurisen tekstintutkimuksen yms. välimaastossa. Lingvistisessä tekstianalyysissa tutkitaan
olemassa olevia tekstejä, jotka avaavat väyliä moniin suuntiin: kielisysteemiin, rekisteriin,
kontekstiin, yhteiskuntaan, identiteetteihin, tekstilajeihin – diskursseista puhumattakaan.

Akvaariohankkeessa pohdittiinkin sitä, mitkä ovat kielentutkimuksen rajat ja mitkä asiat
"kuuluvat" kielen ammattilaisille. Tutkimuksen tuloksia on antoisaa tarkastella eri kielitieteen
alojen sekä kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta, esimerkiksi kun mietitään,
mikä on tekstin ja kontekstin suhde, millainen teksti on tuotteena ja prosessina, mitkä ovat
kirjoituksen ja puheen erot, mikä on verbaalisen systeemin suhde muihin semioottisiin
systeemeihin. Yhteiskuntatieteisiin akvaariohankkeen kytkevät kysymykset työstä, professiona-
lismista, organisaatioista, institutionaalisuuden ideologiasta ja vallasta. Näiden lisäksi temaat-
tisia yhteyksiä on myös juridiikkaan: yhteisiä kysymyksiä ovat kansalaisten tasa-arvoinen
kohtelu, päätöksenteon demokraattisuus, asiakirjojen julkisuus ja lakikielen suhde muuhun
virkakieleen.

Tutkimuksen tuloksilla on käyttöä myös kielenohjailussa. Nykyaikaisessa kielen- ja tekstin-
huollossa korostetaan entistä useammin tarvetta tarkastella kieltä tilanne- ja kulttuurisidon-
naisena prosessina. Tutkimus tarjoaakin välineitä eritellä teksteissä realisoituvia kielellisiä
valintoja sekä tekstipinnan ja sillä tuotettavien merkitysten suhdetta ns. kielenulkoiseen
todellisuuteen.

Käyttökelpoinen kielenohjailussa on esimerkiksi ajatus tekstiin kirjoittuvista kirjoittajista ja
lukijoista. Tarkastelutapa korostaa, että ei ole olemassa tilanteesta ja tulkinnasta riippu-matonta
"hyvää" kieltä: hyvyys tai huonous, selvyys tai epäselvyys ovat tulkitsijoista ja kieliyhteisön
ideologioista riippuvaisia. Sen sijaan on mahdollista osoittaa, että esimerkiksi tekstin
temaattiset valinnat ja uuden informaation esittäminen tuottavat tietynlaisen inter-persoonaisen
lukijan roolin: lukija on joko asiantuntija tai hyväksyjä, joka ei kyseenalaista tarjottua tietoa.

Tutkimus tuo tietoa myös tekstintuottamisen konventioista, motiiveista ja käytännön
puitteista. Juuri sellaisia asioita tekstinhuollossa pyritään ottamaan huomioon: Miten ja miksi
teksti on tehty? Ketkä kaikki ovat olleet laatimassa tekstiä? Ketkä kaikki käyttävät tekstiä?
Ketkä kaikki vastaanottavat tekstin? Tietävätkö kaikki laatimiseen osallistuneet, miksi tekstiä
tehdään ja miten sitä käytetään? Tietävätkö kaikki, erityisesti tekstistä vastuulliset, minkä
näköiseksi lopullinen teksti muodostuu? Millaiset seikat ovat vaikuttaneet teksteissä tehtyihin
valintoihin? Motivoituuko jokin seikka tietojenkäsittelyn tarpeista? Entä oman toiminnan
oikeuttamisesta? Juridisista syistä? Onko tekstissä tehty valintoja, jotka painottavat esimerkiksi
suhdetoimintaa ja imagonrakentamista?

Tällaisia kysymyksiä esittävän kielen- tai tekstinhuoltajan työ on lähellä "työnhuoltamista",
sillä tekstin ominaispiirteet johtuvat myös tekstin- ja työntekemisen käytännöistä. Kielen-
huoltaja saattaakin johdattaa tekstintekijän kysymään, mitkä ovat oman työn perimmäiset
tavoitteet, tehtävät ja mihin arvoihin tai ideologioihin työ perustuu.

Tekstipinnan ja tekstin tekemisen käytänteiden analysoinnin ohella tutkimus tarjoaa näke-
myksiä kirjoittamisen opettamiseen. Tutkimuksen perusteella kirjoittamisen opetuksessa olisi
entistä enemmän kiinnitettävä huomiota ryhmässä kirjoittamiseen. Tähän liittyy taito koostaa ja
toimittaa eri osasista muodostuvaa tekstiä. Entistä enemmän olisi syytä pohtia mallipohjaista
kirjoittamista, mikä johtaa myös kysymykseen tekstilajeista ja niiden ominaisuuksista. Lisäksi
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olisi hyvä oppia arvioimaan, onko tekstin tekeminen aina tarpeen vai pärjätäänkö joissakin
työtilanteissa ilman tekstejä. Onko esimerkiksi tarpeen käyttää aikaa laatukäsikirjan muo-
toiluun, jos samalla joudutaan tinkimään asiakaspalvelun laadusta?

Tutkimuksen tuloksien soveltaminen virastoissa pakottaa kysymään, pitäisikö asioita tehdä
toisin. Ainakin akvaariovirastossa muutos näyttää mahdolliselta. Osa kyselyymme vastanneista
kyseenalaisti sekä oman työnsä että viraston käytänteet. Muutoksen mahdollisuudesta kertovat
vastaukset, joita saatiin, kun kysyttiin virkahenkilöiltä, onko kirjoittaminen työssä heidän
mielestään luovaa vai kaavamaista, vapaata vai kontrolloitua. Selvästi yli puolet vastaajista oli
sitä mieltä, että työ on luovaa. Hieman yli puolet oli myös sitä mieltä, että työ on vapaata.

Muuttumattomuus onkin mahdotonta, kun puhutaan inhimillisistä sosiaalisista systeemeistä,
joissa ei lopulta ole mitään staattista, säännöllistä tai harmonista. Toisaalta jatkuva muutos-
paine ja sitä ruokkiva muutosretoriikka voi johtaa taas uusien tekstien tuottamiseen – eikä juuri
muuhun. Tämä tarkoittaa huonoimmassa tapauksessa sitä, että viraston resursseista yhä
suurempi osa kuluu tekstien tuottamiseen teksteistä eikä esimerkiksi niin sanottujen substanssi-
asioiden hoitamiseen. Näin jatkuva ja osin pakonomainen muutospuhe pitää yllä perus-
rakenteiden ja työn muuttumattomuutta.

Kriittisyyden olemus

Akvaariohankkeessa tutkittiin tekstejä lingvistisesti ja kriittisesti. Kriittisyydellä tarkoitamme
tätä:

1) teorioiden ja metodien selviöiden purkamista
2) yhteiskunnallisesti merkittävien aineistojen tutkimista ja merkittävyyden perustelemista
3) luonnollistuneiden valintojen purkamista tutkittavista teksteistä
4) omien valintojen osoittamista ja perustelemista
5) etenemistä tekstien kielellisten valintojen kuvauksesta merkitysten tulkitsemiseen sekä

selittämiseen, arvioimiseen ja arvottamiseen
6) yleisen kielitietoisuuden aktivoimista.

Tutkimme virkatyötä sekä yleisemmin tietoyhteiskuntaa ja aaneloskulttuuria kielen ja tekstien
näkökulmasta. Pohdimme muun muassa sitä, miten tieto tulee olevaksi vasta kielellisesti
muotoiltuna, teksteinä. Nyt tutkitut julkisen hallinnon tekstit ovat pieni osa siitä tekstimassasta,
jota Suomessa näinä aikoina tuotetaan. Suomen yli 450 kunnassa ja kymmenissä valtion
virastoissa riittää tutkittavaa. Erään selvityksen mukaan esimerkiksi Kelalla on vuosittain 36
miljoonaa asiakaskontaktia, ja kaikkiin niistä liittyy jokin paperi. Julkishallinnon ja viran-
omaistoiminnan tutkiminen on muutenkin tähdellistä, ei vain sen takia, että tekstejä on paljon:
viranomaistekstein vaikutetaan kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Merkittävää on se, että kaikki virkakirjoitukset toimivat myös performatiivisesti: ne esittävät
ja tuottavat tekoja eli vaikuttavat ihmisten elämään (ks. esim. Rojola–Laitinen 1998). Useim-
mat virkateksteistä ovat performatiivisia rajatummassakin merkityksessä, sillä niissä esitetään
institutionaalinen tekijä, ne ovat totunnaisia ja tulevat teoiksi konventionaalisissa konteksteissa.



85

Esitämme tutkimuksessa myös miksi-kysymyksiä: Miksi tekstit, rekisterit ja tekstilajit ovat
sellaisia kuin ovat? Miksi virkatyö ja -kulttuuri näyttäytyvät sellaisina kuin näyttäytyvät? Miksi
virallisen kirjoituksen kielioppi on sellaista kun on? Yleisenä vastauksena näihin kysymyksiin
tarjoamme juuri "virallisen ideologiaa". Virallisen ideologian mukaista on tehdä valinnat ja
samalla valinnan mahdollisuus eli mahdollisuus vallankäyttöön näkymättömiksi. Osoitamme,
että sekä teksteissä että työkulttuurissa on parantamisen varaa. Jos muutosten halutaan olevan
perustavia, tekstien pintahuolto on ymmärrettävä vain oireiden hoidoksi, joka ei poista
"sairauden" syitä.

Laajana kehyksenä tutkimuksessamme on keskustelu virkakielen selkeydestä. Perimmäisenä
halunamme on herättää kielitietoisuutta, sillä kieli on keskeinen tekijä arkisissa työaskareissa,
tiedonmuodostamisessa, asioiden arvottamisessa, vallankäytössä ja yhteisöjen rakentumisessa.
Niihin voidaan vaikuttaa kielellisiä valintoja analyyttisesti avaamalla. Kielellisistä valinnoista
osa on tietoisia, osa tiedostamattomampia. Tietyissä työtehtävissä ja tietyssä kulttuuri-
ympäristössä jotkut valinnoista luonnollistuvat eli tulevat itsestään selviksi niin, että kielen-
käyttäjä ei enää havaitse valinnanvaraa. Samalla luonnollistuvat määrätynlaiset tavat tehdä
työtä ja tarkastella todellisuutta. Pahimmillaan luonnollistuu kansalaisia alistava byrokratia
asenteineen ja käytänteineen.

Tutkimuksemme on puheenvuoro yhteiskunnallisessa arvokeskustelussa, osa yhteiskunnal-
lista dialogia. Tutkimuksemme ei ole helppo vastaus eikä lopullinen ratkaisu – vaan harkittu,
monikärkinen kysymys.
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I Kohtaus, jossa TT osoittaa kiinnostuksensa tieteentekemiseen
ja TL raottaa hänelle salaisuuksien verhoa

TT: Aloittelevana tekstintutkijana minua kiinnostaisi – tekstien tutkimisen aloittaminen. Olisi
kivaa, jos olisi jokin hauska aineisto, josta voisi tutkia kaikenlaista kiinnostavaa. Tekstiaineisto
ehdottomasti! Tekstithän ovat nyt muotia, ja niitä on saamieni tietojen mukaan helppo katsella.
Voisi tehdä tiedettä. Olen ymmärtänyt, että tämä olisi mahdollista: on kuulemma kaikenlaisia
koneita ja niissä ohjelmia, joilla voi analysoida tekstejä. Olen kuullut niin ikään, että aineistoja
olisi jossakin valmiina. Mitenkähän tämä oikein on, kun nykyään puhutaan niin paljon,
kaikenlaista?

TL: Aivan. Tekstiaineistoja voi toki analysoida ja saada sitä kautta vastauksia monenlaisiin
kysymyksiin, mutta ensin pitää olla aineisto. Valmiita korpuksia on olemassa, ja on tietysti
mahdollista koota itse itselleen tutkimusongelmaan parhaiten sopiva aineisto. Kun aineisto on
hankittu, sitä voidaan analysoida kielen eri tasoilla. Puhumme ehkä tästedes tekstistä ja tekstien
joukosta tutkimusaineiston synonyymeinä.

Ennen varsinaista analyysia teksti normalisoidaan siten, että halutun analyysin antava ohjel-
misto saa siitä mahdollisimman paljon irti. Teksti ei saa olla esimerkiksi paperilla tai jonkin
tekstinkäsittelyohjelman omassa esitysmuodossa. Sen vuoksi se pitää mahdollisesti skannata (ja
oikolukea) ja tallettaa tietokoneen levylle tekstimuodossa. Eri analyysiohjelmat suhtautuvat eri
tavoin isoihin kirjaimiin, sanoissa kiinni oleviin välimerkkeihin ja muihin näiden kaltaisiin
muotoseikkoihin. Nämä on syytä normalisoida esikäsittelemällä teksti ennen varsinaista
analyysia. Esikäsitelty teksti voi näyttää esimerkiksi tältä:

lasketaanko vastuu vähittäiskaupan harteille , teollisuuden , valtio-
vallan vai julkisen sanan kannettavaksi ? sitä emme valitettavasti
itsekään vielä tiedä . varmasti moni kärsii käsissään olevista syylistä .
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Esikäsittelyn jälkeen teksti voidaan analysoida morfologisesti, disambiguoida, jäsentää pinta-
tasolla tai sille voidaan tehdä täysi syntaktinen jäsennys. Kieliaineiston analysoinnin kokonais-
kuva voisi olla laatikossa 1 esitetyn kaltainen. Analyysin jälkeen voidaan laskemalla ja järjes-
telemällä saada helposti irti sellaista tietoa, jota raakatekstistä olisi hankala etsiä.

Laatikko 1. Kieliaineiston analysoinnin kokonaiskuva.

Tekstin hankkiminen Korpuksen valinta tai muun aineiston hankinta

Tekstin normalisointi Merkkipohjaistaminen
(mikäli teksti on esim. WP- tai Word-muodossa)
Esikäsittely (isot kirjaimet, välimerkit, annotaatiot jne.)

Tekstin kieliopillinen
analysointi

Morfologinen analyysi
Disambiguointi ja pintasyntaktinen analyysi
Syntaktinen analyysi

II Kohtaus, jossa TT haluaa tietää enemmän valmiista aineistoista
ja saakin aulista avustusta

TT: Kuulostaa vakuuttavalta. Joitakin kysymyksiä tämä kuitenkin jättää vielä avoimiksi.
Lähdetäänpä aineistoista, näistä paljon puhutuista teksteistä ja niiden joukoista. Kuusi-
kymmentäluvulla syntyneenä voisin olla kiinnostunut vaikkapa tuon ajan kulttuurista ja
kielestä. Mediariippuvaisena ihmisenä saattaisin haluta tutkia esimerkiksi lehtitekstejä. Mutta
eikös niin vanhoja tekstejä ole kauhean vaikea mistään löytää ja saada sellaiseen muotoon,
jossa kone ja ohjelmat pääsevät tekemään työtään?

TK: Hm, edetäänpä kuitenkin askel kerrallaan. Korpus on yleensä tiettyä tarkoitusta varten
tietyillä periaatteilla koottu tekstikokoelma (ks. esim. Biber 1998; ks. myös Lehtinen ym.
1995). Korpuksissa paljon on muuttunut vuosien varrella: koostamisperiaatteet (ks. Biber
1993), tavat, koot, käyttömahdollisuudet. Tunnettuja suomalaisia korpuksia ovat esimerkiksi
Oulun korpus ja ns. HKV-korpus sekä suomen kielen tekstipankki.

Oulun korpuksen aineistoa ryhdyttiin keräämään 1967 ja perusjoukoksi valittiin 60-luvun
loppupuolen sanoma- ja aikakauslehtiä ja radio-ohjelmia sekä vuosina 1961–1966 ilmestynyttä
kauno- ja tietokirjallisuutta. Perusjoukosta pyrittiin valitsemaan edustava ja kattava "yleiskie-
len" aineisto arpomalla lyhyitä tekstikatkelmia mahdollisimman suuresta määrästä eri tekstejä.
Tekstiluokat ryhmittyivät neljäksi pääluokaksi: kaunokirjallisuus, radio, lehdet ja tietokirjalli-
suus. Alatekstiluokkia muodostui kaikkiaan 58, ja niistä kunkin aineisto on koostettu sadasta
tekstistä. Kukin alatekstiluokka sisältää 500 virkettä ja vähintään 6 000 tekstisanaa. Yhteensä
koko korpuksessa on n. 29 000 virkettä ja 429 000 tekstisanaa. (Saukkonen 1982.)
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HKV:ssä aineistona oli "neutraalia asiaproosaa" yhteensä 5 016 virkettä ja 66 851 teksti-
sanaa. Otosta ei valittu sattumanvaraisesti, vaan analysoitavat tekstit hyväksyttiin korpukseen
vasta, kun kolmen arvioijan raati oli yksimielisesti pitänyt niitä neutraalin asiaproosan
intuitiivisesti edustavina näytteinä. Alatekstilajeiksi eroteltiin tietokirjat, ensyklopediat, pää-
kirjoitukset, kulttuuriartikkelit, pakinat ja tiedottavat artikkelit. Aineiston koostajat pitivät
ehdottoman tärkeänä, että otokset koostuivat kokonaisista teksteistä tai ainakin itsenäisistä pit-
kähköistä tekstikappaleista. Monet heidän tutkimistaan muuttujista ovat sellaisia, että niiden
luonne ja yhteisvaikutus on todettavissa vasta kokonaisissa teksteissä eikä yksinäislauseiden
sisällä. Tutkijat korostivat, että tällainen otantamenetelmä merkitsee sitä, että "saavutetut tulok-
set pätevät vain valittuun tekstilajiin eikä niitä tietenkään voi suoraan yleistää muihin".
Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää neutraalin asiaproosan keskeiset tekstisyntaktiset ja
-semanttiset ominaisuudet, ei tekstilajien välisiä eroja. (Hakulinen ym. 1980: 97–104.)

Suomen kielen tekstipankki koostettiin vuosina 1996–1998 yhteiseurooppalaisessa
PAROLE-projektissa. Hankkeen suomalaisia osapuolia olivat Helsingin yliopiston yleisen
kielitieteen laitos ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Hankkeen tavoitteena oli kerätä
vähintään 20 miljoonan sanan nykykielen korpus kustakin edustettuna olleesta eurooppalaisesta
kielestä. Korpukseen päätettiin ottaa pelkästään kirjoitettua kieltä, ja suurimman osan teksteistä
piti olla vuoden 1990 jälkeen ilmestyneitä. Tekstit jaettiin neljään luokkaan niiden julkaisu-
median mukaan: kirjoihin, sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja muihin teksteihin. Todettiin, että
tekstit olisi hyvä luokitella tarkemmin, mutta siitä luovuttiin ajan ja resurssien puutteen vuoksi.
Koska tarkoituksena oli luoda yleiskäyttöinen korpus, tekstit päätettiin pitää kokonaisina.
(Oulun korpuksen ja tekstipankin vertailua ks. laatikosta 2.)

Laatikko 2. Oulun korpuksen ja suomen kielen tekstipankin vertailua.

Aineisto Oulun korpus Suomen kielen tekstipankki

Koko 429 058 tekstisanaa n. 21 miljoonaa tekstisanaa

Valinta valikoituja tekstikatkelmia kokonaisia tekstejä

Luokittelu 4 pääluokkaa: kaunokirjallisuus, radio,
lehdet ja tietokirjallisuus, joilla yhteensä
58 alatekstiluokkaa

4 luokkaa: sanomalehdet (64 %),
aikakauslehdet (9),
kirjat (19), muut (8)

TT: Mutta kenellä on oikeus ja mahdollisuus käyttää näitä korpuksia, vaikkapa tuota valtavaa
tekstipankkia. Mitenkähän käyttäminen käytännössä käy?

TK: Suomen kielen tekstipankki sijaitsee CSC:n Kielipankki-palvelimella, josta löytyy lisäksi
joukko muitakin korpuksia, mm. Oulun korpus. Kielipankin korpusten käyttö on akateemisille
tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista. Jotta Suomen kielen tekstipankkia pääsisi käyttämään, pitää
hakea käyttölupa sekä tekstipankkiin että Kielipankki-palvelimelle (ks. http://www.csc.fi/
kielipankki/).
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III Kohtaus, jossa TT penää demonstraatiota analyysin vaiheista
ja jossa tieto alkaa lisätä tiedonhalua

TT: Niin, oletetaan, että alkaisin tutkia jotakin valmista korpusta tai jotain korpuksen osaa.
Miten analyysi käytännössä etenisi? Siinä on siis erilaisia vaiheita, juuri noita disambiguointeja
ja muita hienouksia? Voisitko valaista, mitä noiden komeiden sanojen takaa löytyy? Oletan,
että tämä toiminta on jotenkin systemaattista.

TL: Aivan. Analyysi voidaan tehdä eri tarkoituksia varten kielen eri tasoilla. Tällä hetkellä
suomenkieliselle tekstille voidaan automaattisesti tehdä morfologinen, pintasyntaktinen tai
dependenssiteoriaan perustuva syntaktinen analyysi. Morfologisessa analyysissa tekstin sanojen
perusmuodot ja morfologisia ominaisuuksia (kuten sanaluokat, aikamuodot, tapaluokat, taivu-
tusmuodot jne.) kuvaavia merkitsimiä ("tägejä") liitetään sanoihin. Kaksitasomorfologiaan (ks.
Koskenniemi 1983) perustuvan Lingsoft OY:n Fintwol-analysaattorin merkitsimiä on osoit-
teessa http://www.lingsoft.fi/doc/fintwol/intro/tags.html. Morfologisessa analyysissa tekstin
jokaisen sanan kaikki mahdolliset tulkinnat esitetään. Fintwolin tuottama analyysi näyttää tältä:

<"sitä">
"se" DEM PRON PTV SG

"<emme>"
"ei" NEGV V PL1

"<valitettavasti>"
"valittaa" PCP1 PSS ADV POS MAN
"valitettava" ADV POS MAN

"<itsekään>"
"itse" REFL/Q PRON NOM SG kAAn

"<vielä>"
"vielä" ADV

"<tiedä>"
"tietää" V PRES ACT NEG
"tietää" V IMPV ACT SG2

Esimerkkikatkelman merkitsimet luetaan seuraavasti: ACT = aktiivi, ADV = adverbi, DEM =
demonstratiivi, IMPV = imperatiivi, MAN = tapa, NEG = kielto, NEGV = kieltoverbi, NOM =
nominatiivi, PCP1 = ensimmäinen partisiippi, PL1 = monikon ensimmäinen persoona, POS =
positiivi, PRES = preesens, PRON = pronomini, PSS = passiivi, PTV = partitiivi, REFL/Q =
refleksiivi, SG = yksikkö, SG2 = yksikön toinen persoona, V = verbi, kAAn = kAAn-liite.

Morfologisesti analysoidusta tekstistä voidaan laskea esimerkiksi sanojen monitulkintai-
suuteen liittyviä lukuja. Varsinaiseen tekstiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen on kuitenkin
hankalaa, koska suuri osa annetuista tulkinnoista on kontekstissaan vääriä. Morfologisesta
analyysista voidaankin edetä disambiguoituun analyysiin, jossa kontekstista löytyvää tietoa on
käytetty väärien tulkintojen poistamiseen. Disambiguointia varten tarvitaan myös jonkin verran
tietoa sanojen määrite–pääsana-suhteista, joten samassa yhteydessä voidaan nekin merkitä
omilla pintasyntaktisilla merkitsimillään. Pintasyntaktiset merkitsimet voivat olla esimerkiksi
määreisiin liitettäviä, jolloin ne kertovat, missä suunnassa pääsana on, ja nimeävät määrite-
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suhteen: &A> ilmaisee attribuutin, jonka pääsana on oikealla. Suomen kielelle on saatavissa
Conexor OY:n valmistama, dependenssikielioppiin perustuva pintajäsennin (Tapanainen–
Järvinen 1998). Jäsentimen nimi on Fi-lite, ja sen tuottama esimerkkianalyysi on tällaista:

0 1 sitä se PRON SG PTV &NH2 emme ei V ACT
PL1 &+MV3 valitettavasti valitettavasti ADV &ADV4 itsekään

itse PRON SG NOM +KAAN &NH5 vielä vielä ADV

&ADV6 tiedä tietää V ACT PRES &+MV &-MV7 . .

PUNCT8 <p <p

. . .

32 vanhan vanha A SG GEN &A>

33 kansan kansa N SG GEN &A>

34 hyvällä hyvä A SG ADE &A>

35 lääkkeellä lääke N SG ADE &NH

Morfologiset merkitsimet eivät juurikaan eroa Fintwolin tuottamista. Esimerkin pintasyntak-
tisia funktioita esittävät merkitsimet ovat nämä: &+MV = finiittiverbi, &-MV= ei-finiittinen
verbi, &A> = attribuutti, pääsana oikealla, &ADV = adverbiaali, &NH = nominilausekkeen
pääsana.

Jos sanojen määritesuhteet tuodaan eksplisiittisesti esiin, tehdään syntaktista analyysia,
jolloin merkitsimistä voi lukea dependenssin tyypin ja pääsanan järjestysnumeron virkkeessä
(esim. man:2 merkitsee virkkeen toisen sanan man-tyyppisen attribuutin). Suomen kielen
analyysiin on tarjolla Conexor OY:n valmistama täyssyntaksijäsennin, Fdg, jonka kevytversio
edellä mainittu Fi-lite on. Sen tuottamaa jäsennys näyttää tältä:

0
1 sitä se &NH PRON SG PTV
2 emme ei &+MV V ACT PL1
3 valitettavasti valitettavasti man:2 &ADV ADV
4 itsekään itse &NH PRON SG NOM +KAAN
5 vielä vielä meta:6 &ADV ADV
6 tiedä tietää &+MV V ACT PRES &-MV V ACT PRES

Kun teksti on analysoitu eli sen tiettyjä piirteitä on eksplisiittisesti merkitty, voidaankin näitä
piirteitä järjestelemällä ja laskemalla saada vastauksia monenlaisiin kysymyksiin.

IV Kohtaus, jossa TT kiinnostuu määristä
ja jossa kuin sattumalta esitetään erinäisiä laskelmia

TT: Kiintoisaa. Nyt herää kysymys, mitä tällä kaikella tiedolla tekisi. Ehkäpä aloittelevasta
tekstintutkijasta on kehkeytymässä vauhtiin pääsevä tekstintutkija. Päässäni kumajaa muistoja
menneiltä vuosilta, ajoilta, jolloin opiskelin suomea, vähin yleistä kielitiedettäkin. Minusta
tuntuu, että olisi hyödyllistä laskea analysoidusta aineistosta yhtä sun toista. Esimerkiksi
luettelo yleisimmistä sanoista voisi olla intresantti. Jos ajateltaisiin, että jostakin tekstijoukosta
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on tulkittavissa sitä, millaista todellisuutta tuohon joukkoon kuuluvilla teksteillä on tapana
rakentaa, voisi kai ajatella, että esimerkiksi yleisimpien verbien luettelo kertoisi jotakin myös
tekstien konstruoimasta tekstinulkoisesta todellisuudesta? Olisikin kiinnostava tietää, kuinka
suuri osa tekstijoukon verbivalinnoista hoidetaan vaikkapa kymmenellä yleisimmällä verbillä –
kuinka homogeeninen prosessien maailma siis on. Entä näyttääkö maailma staattiselta vai
dynaamiselta? Mikä siis on toisaalta verbien ja nominien suhde, mikä finiittimuotojen ja
infiniittimuotojen suhde?

TL: Aivan. Tämänkaltaisten kysymysten tekemiseen (ja niihin vastaamiseen) tietokoneanalyysi
onkin omiaan. Onhan se tarkka, luotettava ja tulkinnoissaan konsistentti – siis tekee samoissa
olosuhteissa aina samat päätelmät. Olenkin kuin sattumalta pintajäsentänyt erään aineiston Fi-
litellä katsoakseni, mitä tietoja siitä voidaan tämän jälkeen saada irti. Pintajäsennettyä aineistoa
olen järjestänyt ja laskenut UNIX-järjestelmän peruskomennoilla. Edellä esitettyihin kysymyk-
siin voisimme saada valaistusta vaikkapa erilaisista frekvenssilistoista ja kokonaismääristä.

Puhuit yleisimmistä verbeistä, tekstisanoina vai perusmuotoina? Otetaan erään aineiston
yleisimmät verbit perusmuodoista laskettuna (komennolla fi-lite < text01_1.txt | fgrep ' V' | cut
-f3 | sort | uniq -c | sort -nr | head -10). Näin saadaan kunkin sanan frekvenssi ja perusmuoto
yleisyysjärjestyksessä: 424 olla, 105 ei, 52 voida, 39 saada, 26 tulla, 22 pitää, 17 tehdä, 17
antaa, 12 ottaa, 11 puhua.

Yhteensähän näitä on 725, mikä on helppo laskea vaikkapa tavallisella taskulaskimella.
Komennolla (fi-lite < text01_1.txt | fgrep ' V' | wc -l) laskettuna verbien kokonaismääräksi taas
saadaan 1614, mikä tarkoittaa sitä, että kymmenen kärjessä -listan verbien osuus on lähes
puolet kaikista verbivalinnoista. Samanlainen lista voidaan tehdä sanaluokista: 2 339 N, 1 615
V, 998 PUNCT, 805 A, 654 ADV, 611 PRON, 341 CC, 166 CS, 92 PSP, 89 CHAR, 68 NUM,
16 &ADV, 5 PRE. Sanaluokkana näkyy esiintyvän muun muassa välimerkki (PUNCT).
Näemme kuitenkin, että verbien määrä on noin kaksi kolmannesta substantiivien määrästä ja
adjektiiveja on karkeasti puolet verbien määrästä (fi-lite < text01_1.txt | cut -f5 | cut -f1 -d ' ' |
less | sort | uniq -c | sort -nr).

Finiittiverbien perusmuotoja on yhteensä 276 (fi-lite < text01_1.txt | fgrep '&+MV' | cut -f3 |
sort -u | wc -l) ja esiintymiä 1 015 (fi-lite < text01_1.txt | fgrep '&+MV' | wc -l). Kun verbi-
esiintymiä on yhteensä 1 615, voidaan sanoa, että noin kaksi kolmannesta esimerkkiaineiston
kaikista verbeistä on finiittimuodossa. Toisaalta infiniittisiä muotoja on 736, eli sellaisia
verbejä, jotka saavat sekä finiittisen että infiniittisen tulkinnan, on 137 kappaletta. Tekstisanoja
taas esimerkkitekstissämme on 6 696 (fi-lite < text01_1.txt | egrep ' [A-Z]' | egrep -v
'(PUNCT)|(CHAR)' | wc -l), jolloin verbejä on koko sanamassasta vajaa neljännes.

TK: Hm, tässä haluaisin muistuttaa, että saadut tulokset eivät missään nimessä ole tilastollisesti
merkittäviä. Tässä käytetty aineisto on niin pieni, ettei edellä mainituista luvuista voi päätellä
mitään kyseisestä tekstiluokasta yleensä.

TL: Aivan, ja lisäksi on otettava huomioon esikäsittelyn ja analyysin yhteensopivuus, analyysin
ja kysymysten yhteensopivuus ja analyysin luotettavuus. Myöskään näitä seikkoja ei ole tässä
demonstraatiossa riittävästi varmistettu.
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TT: Niin, sanonpa nyt kuitenkin sanaseni siitä, mitä tällaisista luvuista ehkä olisi tulkittavissa.
Löysin kirjankin, jossa pohditaan, mitä merkitystä on sanojen taajuuden tarkastelulla. Siinä
väitetään, että mitä yleisempi sana on, sitä tärkeämpi se on viestinnässä ja ihmismielessä.
Tämän mukaan yleisyystilastosta näkee suoraan, mitkä asiat ja käsitteet hallitsevat ajattelua.
(Saukkonen ym. 1979: 8.) Tuo verbilista muuten näyttää hyvin paljon samalta kuin se, joka on
tässä Suomen kielen taajuussanastossakin. Vain tällä listalla kymmenentenä oleva verbi puhua
on poikkeus. Se on taajuussanastossa vasta 31:nneksi yleisin verbi. Verbimaailmaltaan tämä
teksti näyttäisi siis hyvin keskivertoiselta. Se, että kymmenellä verbillä hoidetaan noin joka
toinen verbivalinta, kielii käsittääkseni siitä, että teksti konstruoi prosesseiltaan homogeenista
todellisuutta. Toisaalta suosituimmilla olla- ja ei-verbeillä on monenlaisia mahdollisia funk-
tioita: sen kuvaaminen, mitä maailmassa on tai ei ole; millaisissa suhteissa asiat ovat tai eivät
ole verrattuna toisiinsa; mikä tai mitä jokin on tai ei ole. Tässä maailmassa näyttää olevan
kaikkinensa tärkeää määritteleminen, kuvaileminen, luokitteleminen ja arvioiminen. Mutta
kuten sanottua, yleistyksissä pitää olla varovainen, varsinkin kun kyse on suhteellisen pienistä
määristä. Nyt pitäisi mennä tekstijoukon yksittäisiin teksteihin ja katsoa tarkemmin, mitkä
esimerkiksi ei:n ja puhua-verbin kulloisetkin käytöt ovat. Huomionarvoista kuitenkin on, että
suurella osalla suosituimmista verbeistä myös modaalinen tulkinta on mahdollinen (voida,
saada, tulla, pitää) ja että esimerkiksi varsinaisia toiminnallis-materiaalisia verbejä sen enem-
pää kuin mentaalisia verbejäkään kymmenen kärjessä ei oikeastaan ole. (Prosessien luokitte-
lusta ks. Halliday 1994; soveltamisesta teksti(laji)analyysiin ks. esim. Heikkinen 1999; suomen
yleisimpien verbien semantiikasta ks. Jämsä 1986.)

Sekä verbien finiittimuotojen määrä että sanaluokkajakauma kertovat eräiden tutkijoiden
mukaan siitä, kuinka staattinen tai dynaaminen tekstien kuvaama todellisuus on. On esimer-
kiksi osoitettu, että taiteellisessa tyylissä finiittiverbien osuus kaikista tekstisanoista on suurin
(n. 18 %), tieteellisessä tyylissä pienin (n. 12 %). Oletus on, että mitä finiittiverbivoittoisempaa
teksti on, sitä dynaamisempaa se on. Dynaamisuudessa on asteita, kuten tällainen ketju osoit-
taa: meri myrskyää (dynaamisin), myrskyävä meri, meren myrskyäminen, myrsky merellä
(staattisin). Samoin on osoitettu, että substantiiveja on eniten laeissa (yli 40 %), vähiten
saarnoissa (n. 30 %). Sanaluokkajakaumasta on tehty päätelmiä myös aineiston abstraktiudesta,
käsitteellisyydestä ja asennetasosta. (Saukkonen 1984: 38–40, 176–189.)

Tietynlaisen sanaluokkajakauman on katsottu olevan myös tekstilajiominaisuus. Esimerkiksi
Karvonen (1995: 182–184) tulkitsee oppikirja-aineistonsa substantiivien suurta suhteellista
osuutta (45 %) tekstilajinäkökulmasta siten, että oppikirjoissa on tavoitteena opettaa runsaasti
luokituksia ja käsitehierarkioita. Hänen mukaansa substantiivien suhteellista osuutta lisää myös
se, että esimerkiksi syyt ja seuraukset sekä asioiden väliset kytkökset esitetään leksikaalisesti
useammin kuin kieliopillisesti tai tekstuaalisesti. Karlssonin (1983: 220) laskelmien mukaan
substantiiveja on kirjoitetussa yleiskielessä tekstilajeittain 34–38 %.

V Kohtaus, jossa TT:n nälkä kasvaa syödessä
ja jossa häntä asianmukaisesti ravitaan

TT: Niin, yksittäisestä aineistostakin saa paljon pähkäiltävää. Mutta kuten edellä jo käy ilmi,
vasta mahdollisuus vertailla yhdestä aineistosta saatuja tuloksia toisista aineistoista saatuihin
tuloksiin antaa relevantimpaa tietoa esimerkiksi tekstityyppien välisistä eroista, siis mahdol-
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lisesti tekstilajille tyypillisistä kielenpiirteistä. Nyt tarvittaisiin tutkimusta, jossa kooltaan ja
koostamisperusteiltaan yhteneväisiä aineistoja analysoitaisiin yhdellä ja samalla ohjelmalla.
Nuo edellä olevat vertailutkin perustuvat tutkimuksiin, joissa lähtökohdat ja analyysimene-
telmät vaihtelevat.

TL: Aivan. Sikäli kuin meillä on tekstilajeittain koodattuja, riittävän isoja aineistoja (joita meil-
lä ilmeisestikään ei ole), voimme automaattisesti muodostaa edellä esitettyjen kaltaisia listoja
ja tunnuslukuja. Ilmeisesti niitä vertailemalla voisi päätellä jotakin tekstin luonteesta.

Olen koonnut laatikkoon 3 kuin sattumalta muutamia pintajäsennetystä tekstistä helposti
saatavia seikkoja. Aineistona olen käyttänyt Oulun korpuksen tietokonemuotoista, tekstilajeit-
tain luokiteltua aineistoa (n. 6 000 sanaa tekstilajia kohden) enkä ole varmistanut esikäsittelyn
ja analysaattorin yhteensopivuutta, joten tuloksia on katsottava kriittisesti: niitä ei voi luotet-
tavasti käyttää muuten kuin esimerkkimateriaalina. Oli miten oli, olen tehnyt verbien perus-
muotolistan, laskenut verbien osuuden kaikista sanoista, finiittisten ja infiniittisten verbi-
muotojen suhteen, aktiivi- ja passiivimuotoisten verbien suhteen, tapaluokkien keskinäiset suh-
teet ja aikamuotojen suhteet nykyisyyteen ja menneeseen aikaan viittaamisen tasolla. Mitähän
niistä voisi päätellä?

Laatikko 3. Muutamia tunnuslukuja kolmesta Oulun korpuksen osa-aineistosta.

Asia-artikkelit Komiteamietinnöt Lastenkirjat

Verbien perusmuodot 424 olla / 105 ei /
52 voida / 39 saada /
26 tulla / 22 pitää /
17 tehdä / 17 antaa /
12 ottaa / 11 puhua

542 olla / 112 ei /
72 voida /
46 suorittaa /
42 saada / 42
antaa / 38 ottaa /
37 tulla / 30
pitää / 27 kuulua

329 olla / 107 ei /
36 tulla / 25
nähdä / 22 pitää /
22 lähteä / 21
saada / 19 alkaa /
18 mennä /
16 istua

Verbit / sanat 1644 / 6696 2283 / 9481 1763 / 6649

Finiittiset / ei-finiittiset 1015 / 736 1103 / 1302 1286 / 550

Aktiivi / passiivi 1335 / 331 1635 / 684 1636 / 136

Indikatiivi
Imperatiivi
Potentiaali
Konditionaali

803
46
5
59

805
28
13
144

1077
38
5
47

Preesens / mennyt 811 / 93 810 / 84 237 / 886
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TK: Hm, seuraavista luvuista ei kannata tehdä kovin pitkälle meneviä tulkintoja, vaan niitä
kannattaa pitää pelkkänä demonstraationa laskennan mahdollisuuksista. Jos esimerkiksi Suo-
men kielen tekstipankki olisi koodattu tekstilajeittain, se saattaisi olla tarpeeksi iso tilastol-
lisesti pätevien johtopäätösten tekemiseen.

TT: Mutta, tämähän on vallan kiehtovaa! Näyttää muuten siltä, että nuo aiemmat esimerkit ovat
juuri tuosta monien piirteidensä puolesta keskinkertaisten asia-artikkeleiden osa-aineistosta? Jo
verbien yleisyydessä näkyy merkittävän tuntuisia eroja: komiteamietinnöissä abstraktisti
suoritetaan, lastenkirjoissa konkreettisemmin liikutaan eli lähdetään ja mennään ja välillä
istutaan. Antaminen ja ottaminen ei tämän perusteella ole niin tärkeää lastenkirjojen maail-
massa kuin asia-artikkeleiden ja komiteamietintöjen maailmassa. Komiteamietinnöissä koros-
tuvat muutenkin ihmisten väliset suhteet ja erityisesti mahdollisuus- ja velvoittavuussuhteet:
joku voi tai saa tehdä jotakin; jonkun tulee, pitää tai kuuluu tehdä jotakin.

Eri mielenkiintoisia ovat myös tiedot verbien osuuksista ja finiittimuotojen määrien suh-
teista infiniittimuotojen määriin. Erityisesti lastenkirjojen dynaamisuus ja muistioiden staatti-
suus suorastaan hätkähdyttävät.

Selvät erot ovat nähtävissä myös pääluokkajakaumissa. Lastenkirjoissa tekijyys näyttää
olevan hyvin eksplikoitua, kun taas muistioissa passiivien osuus on huomattavasti suurempi.
Monissa yhteyksissä (viimeksi Heikkinen–Hiidenmaa–Tiililä 2000) onkin osoitettu, että
virkateksteissä passiivia käytetään runsaasti ja että sillä on niissä monia funktioita. Tapa-
luokista huomiota kiinnittää ensinnäkin se, että kaikissa tekstityypeissä indikatiivi on vallitseva.
Toisaalta indikatiivimuodoillakin on monia käyttöjä: ns. toteavilla väitelauseilla voidaan
vaikkapa antaa ohjeita ja käskeä. Vaikka muiden modusten määrät ovat pieniä, kannattaa silti
huomata muistioiden konditionaalit. Ehkäpä mietintökieli konstruoi spekulaatioiden ja mahdol-
lisuuksien maailmaa? Aikamuotomäärät näyttävät odotuksenmukaisilta. Lastenkirjoissa kerro-
taan tarinoita, kuvataan jo tapahtunutta tyyliin "olipa kerran".

VI Kohtaus, jossa maailma pelastuu kysymällä,
sikäli kuin se on kysyttävissä eli pelastettavissa

TT: Niin, paljon on jo mahdollista, mutta paljon lienee vielä tehtävissäkin. Tässä hipaistaan
vähän pintaa – tosiaankin tekstipintaa ja joitakin mahdollisia tulkintoja. Millainen lienee
koneen ja ihmisen yhteistyön tulevaisuus? Milloin konkretisoituu tietokonelingvistien, tietojen-
käsittelijöiden, kieliopintekijöiden, tekstintutkijoiden yms. yhteistyö ja missä muodoissa? Mil-
loin kone tarjoaa ihmiselle myös semanttisia ja funktionaalisia tulkintoja ja laskelmia? Miten
yksittäisen tekstin kvalitatiivinen analyysi on luontevasti yhdistettävissä tekstijoukon (lajin)
kvantitatiiviseen analyysiin? Miten pintasyntaktiset muuttujat ja semanttiset muuttujat saadaan
keskustelemaan? Miten merkitys alistuu laskettavaksi?

TL: Aivan. Tässä esitetyt analyysijärjestelmät perustuvat siihen, että meillä on piirremerkit-
sinten joukko, ja formaalien sääntöjen perusteella oikeat piirteet löytävät tiensä oikeisiin
sanoihin. Eräs samankaltainen järjestelmä on nimeltään rajoitekielioppi (ks. Karlsson ym.
1995). Periaatteessa olisi mahdollista löytää seuraavillekin kielen tasoille – semantiikkaan,
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pragmatiikkaan, funktionaaliseen analyysiin – sopivat merkitsinjoukot ja säännöt, joilla näitä
merkitsimiä sanoille jaetaan. Mitä tämän jälkeen voisimmekaan laskea, en tarkkaan tiedä.
Kenties tekstien, rekisterien ja tekstilajien suhteita. Jossain vaiheessa tämä maailma (eli tekstin
analyysin vaiheet) voi näyttää tällaiselta:

Laatikko 4. Kieliaineiston analyysi mahdollisessa maailmassa.

Tekstin hankkiminen Korpuksen valinta tai muun aineiston hankinta

Tekstin normalisointi Merkkipohjaistaminen ja esikäsittely

Tekstin kieliopillinen analyysi Morfologinen analyysi
Disambiguointi ja pintasyntaktinen analyysi
Syntaktinen analyysi
Semanttinen ja funktionaalinen analyysi



Translatiivi temporaalisen suhteen ilmaisijana

Alessandro Holm

Oslon yliopisto

Johdanto

Tässä artikkelissa pyrin selvittämään, milloin ja miten translatiivimuotoinen adjektiivi-
lauseke voi ilmaista lauseen ilmaiseman tapahtuman sisäistä ajankulkua (sisäisestä ajan-
kulusta ks. Nikanne 1997: 343–344). Tarkastelen myös, millaiset temporaaliset suhteet
vallitsevat verbin ja translatiivimuotoisen adjektiivilausekkeen välillä ja miten työnjako
verbin ja translatiivin välillä toimii. Se seikka, että muutosta ilmaisevan translatiivin yhtey-
dessä on kyse abstraktista liikkeestä, siis muutoksesta tilasta tilaan, voi olla todiste siitä,
että translatiivilla on oma sisäinen ajankulkunsa.

Kognitiivisen kieliopin mukaan verbit ilmaisevat sisäistä ajankulkua; kognitiivisessa kieli-
opissa sitä kutsutaan termillä temporaalinen hahmo (Leino, 1993: 85; Langacker 1987: 244–
248; Langacker 1990: 23, 78). Verbit esittävät jonkin tilanteen ajallista jatkumista tai kehitty-
mistä, kun taas sijapäätteiden yhteydessä ei ole kyse sisäisestä ajankulusta. Verbin sisäinen
ajankulku voidaan käsittää katkeattomaksi sarjaksi toisiaan seuraavia statiivisia relaatioita, ja
siihen voi liittyä sekä muutos että muuttumattomuus (Leino 1993: 74, 85). Nähdäkseni transla-
tiivimuotoisen adjektiivilausekkeen sisäinen ajankulku korostuu suomessa jossakin muutos-
prosessin vaiheessa samalla tavalla kuin verbien yhteydessä. Translatiivin ilmaiseman muutos-
prosessin sisäinen ajankulku ei ole kiinni vain verbistä, vaan käsittääkseni kyse on työnjaosta
verbin ja translatiivimuotoisen adjektiivilausekkeen sisäisen ajankulun välillä. Sen takia, että
predikoiva translatiivi ilmaisee muutoksen päätekohtaa, lauseen aspekti voi translatiivimuotoi-
sen adjektiivin yhteydessä muuttua teeliseksi, resultatiiviseksi, esimerkiksi oppia- ja kuumeta-
verbin yhteydessä.
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Voi olla kyse myös siitä, mitä tapahtuu, ennen kuin teeman/muuttujan muutos jonkin-
laiseksi alkaa. Verbin semantiikka, maailmaa koskeva tieto, "ensyklopedia" (Leino 1993: 44–
45) ja tekstin yhteys voivat myös vaikuttaa siihen, millaisia tekijöitä on mukana verbin sisäisen
ajankulun aikana, ennen kuin translatiivin ilmaisema tilanmuutos voi alkaa ja sen sisäinen
ajankulku korostuu. Kuitenkin se, voiko translatiivimuotoisella AP:lla olla oma sisäinen
ajankulkunsa, vaihtelee sen mukaan, millaisia verbejä ja AP:ta on relaatiossa mukana.
Esimerkiksi tietää-verbin ja mielipidettä ilmaisevan katsoa-verbin yhteydessä transla-
tiivimuotoisella adjektiivilausekkeella ei ole positiivista sisäistä ajankulkua esimerkiksi
lauseissa: Tiedän painoksen loppuunmyydyksi. Poikkeukset katsottiin mahdollisiksi.

Aikamuoto ja ajan adverbiaalit voivat käsittääkseni myös vaikuttaa translatiivimuo-
toisen adjektiivilausekkeen sisäisen ajankulun tulkintaan (ajan adverbiaalien kannalta vrt.
Nikanne 1990: 190–198).

Translatiivin ja verbin ilmaiseman sisäisen ajankulun työnjako eri
verbien yhteydessä

Tässä kohdassa käsittelen muutosta ilmaisevaa, subjektia predikoivaa translatiivia sisäisen
ajankulun kannalta seuraavissa lauseissa:

(1) a. Hän tulee sairaaksi.
b. Kasvot valahtavat kalpeiksi.
c. Hän oppii varovaiseksi.
d. Rauta kuumenee hohtavaksi.

Esimerkkilauseiden yhteydessä käytän kuvioita, joissa ajankohdilla T1 jne. merkityt nuolet
ilmaisevat sisäistä ajankulkua. Ajankohdat T1 jne. ilmaisevat tapahtuman sisäistä aikaa, jonka
aikana muutosprosessi tapahtuu.

Ti Tj

| |

Kuvio 1. Sisäistä ajankulkua edustava nuoli ja ajankohdat Ti ja Tj.

Seuraavassa pyrin kuvaamaan, miten verbin ja translatiivin välinen työnjako toimii sisäisen
ajankulun kannalta ja milloin ja miten translatiivimuotoisen adjektiivilausekkeen sisäinen ajan-
kulku korostuu eri verbien yhteydessä.

Predikoiva translatiivi ilmaisee siis seuraavassa muutosta, ja translatiivimuotoisen adjektii-
vilausekkeen teema/muuttuja (trajector) on kuvioissa indeksoitu kreikkalaisella aakkosella α
(ks. esim. kuvio 2 Hän tulee sairaaksi). Teema/muuttuja liikkuu abstraktia väylää pitkin
ja muuttuu jonkinlaista skaalaa pitkin, esimerkiksi: terveestä - sairaaksi, epänormaalista -
normaaliksi, kylmästä - kuumaksi, varomattomasta - varovaiseksi jne. Muutoksen kiintopiste/
kohde (landmark), käsite sairas, normaali, kuuma ja varovainen jne., on kuvioissa indeksoitu
neliöllä ja kreikkalaisella aakkosella β. Muutoksen implisiittinen lähtökohta, terve, epänor-
maali, kylmä ja varomaton jne., on indeksoitu kolmiolla ja kreikkalaisella aakkosella α.
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Lauseiden 1 a–d kuvaus kuvioilla

Kuviossa (2) [HÄN TULEE]-predikaation A muuttuja/teema α liikkuu abstraktia väylää pit-
kin, kunnes se yhdessä predikaation [HÄN SAIRAAKSI] kanssa, ajankohtien T0 ja T1 välillä
alkaa liikkua kiintopistettä/kohdetta, adjektiivia [SAIRAS], kohti. Ajankohtien T1 ja T4 välillä
predikaation [HÄN SAIRAAKSI] sisäinen ajankulku korostuu ja ajankohdassa T4 muutos-
prosessi päättyy. Tällaisissa rektiotapauksissa esimerkiksi ilmaus sairaaksi ei ole ilman
täydennystä täydellinen, mutta kylläkin täydennyksineen Hän --- sairaaksi (vrt. Siro 1964:
27; vrt. myös Nikanne 1990: 41).

Kuvio 2. Hän tulee sairaaksi.

Kuvion 3 lauseessa Kasvot valahtavat kalpeiksi on piilossa oleva argumentti, joka oletet-
tavasti on veri, valahtaa-verbin predikaatiossa A alhaalla indeksoitu kreikkalaisella aakko-
sella γ. Tämä argumentti ei ole sama kuin predikaatiossa B [KASVOT---KALPEIKSI]
esiintyvä muuttuja/teema α, [KASVOT]. Predikaatiossa A valahtaa-verbin kiintopiste/kohde
δ on jossain muualla kuin kasvoissa, eikä se siis ole sama kuin predikaatiossa B oleva kiinto-
piste/kohde β. Valahtaa-verbi ilmaisee siten sitä tapaa, jolla muutos tapahtuu. Kuviossa se on

A.

[HÄN TULEE]
B.

[HÄN---SAIRAAKSI]

α

β

T0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

[TERVE]
α

β [SAIRAS]

T0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

α
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merkitty alistusfunktiolla [BY], joka ilmaisee tapaa tai keinoa (ks. Jackendoff 1990: 225–
235). Veri valahtaa kasvoista ja samalla kasvot muuttuvat kalpeiksi. Ajankohtien T1 ja T4

välillä predikaation [KASVOT KALPEIKSI] sisäinen ajankulku korostuu yhdessä valahtaa-
verbin kanssa. Ajankohdassa T4 muutosprosessi päättyy. Ero tulla-verbin ja valahtaa-verbin
välillä on se, että tulla-verbi on produktiivinen ja sitä voi käyttää kaikissa muutosta
ilmaisevissa lauseissa, kun taas valahtaa-verbi esiintyy vain tietyissä konstruktioissa.

Kuvio 3. Kasvot valahtavat kalpeiksi.

Kuviossa 4 oppia-verbin yhteydessä on kyse tiedon saavuttamisesta. Muuttuja/Teema α oppii
jotakin, joka johtaa siihen, että hän tulee varovaiseksi. (Vrt. Oppimalla hän tulee varovai-
seksi.) Predikaatiossa B oleva kiintopiste/kohde γ edustaa tiedon saavuttamista. Predikaa-
tiossa A oleva katkonuoli [HÄN OPPII]-predikaation kiintopisteen/kohteen γ jälkeen ja

B.

[KASVOT---KALPEIKSI]

A.

BY

[VALAHTAA]

γ

δ
T0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

[VEREVÄT]
α

β [KALPEAT]

T0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

α
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predikaation A ja B sisäisen ajankulun ajankohtien T4 ja T5 välillä oleva katkoviiva tarkoit-
tavat sitä, että teema/muuttuja α jatkuu kohti predikaatiossa B olevaa identifioivaa kiinto-
pistettä/kohdetta β, [VAROVAINEN]. Muutosprosessi alkaa ajankohdassa T5 ilman, että
oppia-verbin sisäinen ajankulku korostuu yhdessä predikaation, [HÄN---VAROVAISEKSI]
kanssa. Ajankohdassa T9 muutosprosessi päättyy.

Kuvio 4. Hän oppii varovaiseksi.

Kuviossa 5 predikaation A [RAUTA KUUMENEE] yhteydessä oleva muuttuja/teema α
[RAUTA] liikkuu kohti kiintopistettä/kohdetta β, kuuma, vastakohtaskaalaa kylmä - kuuma
pitkin ajankohtien T0 ja T3 välillä. Kuumenemisprosessi päättyy vasta ajankohdassa T8 yh-
dessä [RAUTA HOHTAVAKSI]-predikaation B kanssa. [RAUTA---KUUMENEE]-predi-
kaatiossa olevan ajankohdan T3 ja [RAUTA HOHTAVAKSI]-predikaation ajankohdan T4

välillä oleva katkoviiva tarkoittaa sitä, että muuttuja/teema α:n kuumeneminen jatkuu predi-

B.

[HÄN---VAROVAISEKSI]

A.

BY

[HÄN OPPII]

α

γ

T0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

[VAROMATON]
α

β [VAROVAINEN]

T5 T6 T7 T8 T9

| | | | |

α
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kaatiossa [RAUTA HOHTAVAKSI] olevaa kiintopistettä/kohdetta γ, [HOHTAVA], kohti.
[RAUTA HOHTAVAKSI]-predikaatiossa ajankohdan T4 jälkeen kuumenemisprosessin
avulla muuttuja/teema α alkaa muuttua pimeä - hohtava skaalaa pitkin. Ajankohdassa T8,
raudan kuumeneminen kuumemmaksi ja raudan muuttuminen hohtavaksi päättyy. Ajan-
kohta T8 ja sitä vastaava asiaintila on merkitty sulkeihin, koska ne ovat verbinmerkityksen
kannalta valinnaisia.

Kuvio 5. (1) d. Rauta kuumenee hohtavaksi.

A.

[RAUTA KUUMENEE]
B.

# .

[RAUTA---HOHTAVAKSI]

[RAUTA---HOHTAVAKSI]

α
[KYLMÄ]

β

[KUUMA]

T0 T1 T2 T3 (T8)
| | | |

[PIMEÄ] α

γ

[HOHTAVA]
T4 T5 T6 T7 T8

| | | | |

α
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Preesensin, imperfektin ja ajan adverbiaalien vaikutus translatiivin
temporaalisen tulkintaan

Verbin aikamuoto ja inessiivimuotoiset ja translatiivimuotoiset ajan adverbiaalit voivat myös
vaikuttaa siihen, korostuuko sekä verbin sisäinen ajankulku että translatiivimuotoisen AP:n
vai ainoastaan verbin sisäinen ajankulku (vrt. Nikanne 1990: 190–198). Tämän havainnollis-
tamiseksi käytän kuvioissa 6 ja 7 olevia neljää esimerkkilausetta:

(2) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuvat normaaleiksi.
(3) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuvat normaaleiksi parissa viikossa.
(4) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuivat normaaleiksi.
(5) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuivat normaaleiksi kahdeksikymmeneksi-

yhdeksi vuodeksi.

Muutosta ilmaiseva translatiivi ilmaisee aktiivista sisäistä ajankulkua selvimmin silloin, kun
verbi on preesensissä ja saa siten temporaalisen tulkinnan lauseissa 2–3 (ks. kuvio 6). Ku-
viossa 6 esiintyvään lauseeseen (3) olen lisännyt inessiivimuotoisen ajan adverbiaalin parissa
viikossa, joka korostaa translatiivimuotoisen translatiivin temporaalista tulkintaa. Preesens
ilmaisee prosessia, joka sijoittuu tarkasti puhehetkeen tai alkaa ennen ja jatkuu sen jälkeen
(Larjavaara 1990: 220).

Imperfektin yhteydessä muutosta ilmaiseva translatiivi saa nähdäkseni atemporaalisen
tulkinnan lauseissa 4–5 (ks. kuvio 7). Kuviossa 7 esiintyvään lauseeseen (5) olen lisännyt
translatiivimuotoisen ajan adverbiaalin kahdeksikymmeneksi yhdeksi vuodeksi, joka korostaa
translatiivimuotoisen translatiivin atemporaalista tulkintaa. Imperfekti ilmaisee prosessia, joka
on kokonaan erillään puhehetkestä ja puhehetkeä varhempaa (Larjavaara 1990: 221).

Ero kuvioissa 6 ja 7 esiintyvien lauseiden (2–3) ja (4–5) välillä on se, että vahvimman
tulkinnan mukaan esimerkeissä (2–3) suhteet ovat muuttumassa normaaleiksi oltuaan epä-
normaaleina, kun taas esimerkeissä (4–5) ne ovat jo muuttuneet normaaleiksi. Molemmissa
kuvioissa predikaatiossa [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET PA-
LAUTUVAT/PALAUTUIVAT] muuttuja/teema α [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON
VÄLISET SUHTEET] tulee jälleen aikaisempaan tilaan β [NORMAALIT].

Kuviossa 6 preesensissä olevan [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUH-
TEET PALAUTUVAT]-predikaation ja [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET
SUHTEET NORMAALEIKSI]-predikaation sisäinen ajankulku korostuvat samanaikaisesti,
kun muuttuja/teema α alkaa tulla takaisin aikaisempaan tilaansa β. Ajankohtien T1 ja T3

välinen sisäinen ajankulku korostuu selvemmin, jos preesensissä lisätään lauseeseen inessiivi-
muotoinen ajan adverbiaali parissa viikossa, niin kuin lauseessa 3 on tehty. Lauseessa (2–3)
esiiintyvät translatiivimuotoiset adjektiivilausekkeet voidaan myös semanttisesti tulkita futuu-
riksi sen takia, että prosessi on käynnistynyt, mutta muuttuja/teema α ei ole vielä saapunut
päätekohtaan.

(2) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuvat normaaleiksi.
(3) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuvat normaaleiksi parissa viikossa.
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Kuvio 6. Translatiivin temporaalinen tulkinta.

Kuviossa 7 olevan translatiivimuotoisen adjektiivin muutosprosessia katsotaan nykyhetkestä
käsin. Imperfektissä olevan [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET PA--
LAUTUIVAT]-predikaation yhteydessä muutos on jo tapahtunut. Palautua-verbin sisäinen
ajankulku korostuu imperfektin tunnuksen i avulla menneessä ajassa ajankohdassa T4, kun
taas [SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET NORMAALEIKSI]-predi-
kaation muutosprosessi on jo tapahtunut. Suhteet ovat jo muuttuneet normaaleiksi. Olen
kuvannut tätä lihavoimalla ajankohdan T4 jälkeisen kiintopisteen/päätekohdan [NORMAA-
LIT]. Siis vain muutoksen kiintopiste/päätekohta [NORMAALIT]-tila korostuu. Translatiivi-
muotoisen adjektiivin muutosprosessi voi siten saada atemporaalisen tulkinnan. Tämä tul-
kinta korostuu, kun lauseeseen 5 lisätään translatiivimuotoisen ajan adverbiaali kahdeksi-
kymmeneksiyhdeksi vuodeksi. Tämä ajan adverbiaali korostaa sitä, että Suomen ja Neuvosto-
liiton väliset suhteet olivat taas normaalit muutosprosessin jälkeen.

A.

[SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET PALAUTUVAT]
B.

[SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET---- NORMAALEIKSI]

α

β

T0 T0 T1 T2 … T4

| | | | |

[EPÄNORMAALIT]
α

β [NORMAALIT]
T 0 T1 T2 T3 T4

| | | | |

α



106

(4) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuivat normaaleiksi.
(5) Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet palautuivat normaaleiksi kahdeksikymmeneksi-

yhdeksi vuodeksi.

Kuvio 7. Translatiivin atemporaalinen tulkinta.

Lopuksi

a.
Olen tässä esitelmässä osoittanut, että suomessa muutosta ilmaisevalla translatiivilla on oma
sisäinen ajankulkunsa yhteistyössä verbin kanssa ja että sillä on siis oma kestonsa. Suomen
kielessä muutosprosessi ei ole vain kiinni verbistä niin kuin esimerkiksi englannissa ja
skandinaavisissa kielissä.

A.

[SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET PALAUTUIVAT
B.

[SUOMEN JA NEUVOSTOLIITON VÄLISET SUHTEET--- NORMAALEIKSI]

α

β

T0 T0 T1 T2 … T4

| | | | |

[EPÄNORMAALIT]
α

β [NORMAALIT] [NORMAALIT]

T4

α
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b.
Analysoimalla translatiivia temporaalisen suhteen ilmaisijana voidaan saada esille, miten eri
verbien semantiikka, aikamuoto ja ajan adverbiaalit vaikuttavat eri tavalla translatiivimuo-
toisen adjektiivilausekkeen muutosprosessin sisäiseen ajankulkuun. Translatiivimuotoisen
adjektiivin ja verbin sisäinen ajankulku eivät aina limity niin kuin esimerkiksi tulla-, valah-
taa- ja palautua-verbin yhteydessä. Se voi myös toimia täysin erikseen verbin ilmaisemasta
prosessista, esimerkiksi oppia-verbin yhteydessä. Kuumeta-verbin yhteydessä, [RAUTA---
HOHTAVAKSI]-predikaation sisäinen ajankulku alkaa korostua yhdessä kuumeta-verbin
kanssa, sen jälkeen kun kuumeta-verbin kuumenemisprosessi on kestänyt jonkin aikaa ja
kuumenemisprosessi päättyy yhdessä [RAUTA---HOHTAVAKSI]-predikaation kanssa.
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Kultaknapit ja knaffolit
– ruotsalaisperäisistä sanoista Oulun murteessa

Paula Huhtala

Oulun yliopisto

Ruotsalaisuus Oulussa

"No entäs sitte kum’minä lähin tallustammaan sinne Katajanokalle päin, sitä venäläistä
kirkkua kohti, nii siinä yhellä portilla pysähyn kattomaan ku siinä seiso ja ootti semmonen
komia automa-nii tuata-piili, jonka sisällä klasiskaapisa istu kuspokilla nii hiien koria
pikentti ja yhtä koria trenki, elikkä jos tua oli fyäräri. Niil’oli nii kultaknapit ja knaffolit
krajisa ja skörtisä. Minä ku olin vähä nyyfiiki nii kysäsin yheltä jätkältä joka seiso siinä
viäresä, käjet plakkarisa, että kukahan se tuasa ookaa. Se ku vilikasi minnuu nii tuimasti ja
sano että ookaa, ei siinä kukkaa ookaa, siinä tasavallan presitentti ajaa. Vai aijjaa se minä
sanon ja jäin oottamaan että minäki saisin nähä tuan eriskummallisen ihimisen jota nuin
förnäämisti passataan." (Jung 1921: 7.)

Ote Kaksinpuhelua oulunkielellä -kirjasta 1920-luvun alkupuolelta sisältää monia ruot-
sin kielestä Oulun murteeseen lainattuja sanoja, kuten kultaknapit, knaffolit, piili, fyäräri,
nyyfiiki ja ookata. Tämä osoittaa Oulun suomenkielisen väestön olleen kosketuksissa
ruotsinkielisiin ja käyttäneen aktiivisesti ruotsalaisia lainasanoja kielessään.

Oulun kauppias- ja porvarisuvut puhuivat ruotsia yleisesti aina 1900-luvulle asti.
“Parempi väki“ seurusteli ruotsin kielellä ja liiketoimissa hallitsevana kielenä oli ruotsi.
Myös Oulun merimiehet olivat matkoillaan oppineet vieraita kieliä. Merimiehet eivät
kuitenkaan olleet ainoita, jotka saivat matkustaa. Monet kauppiassukujen jäsenet olivat
työskennelleet mm. ruotsalaisissa ja saksalaisissa kauppahuoneissa. Perheiden tyttäretkin
pääsivät huvimatkoille Tukholmaan ja jotkut jopa Lontooseen asti. (Kaukiainen 1998: 15.)
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1850-luvulla Oulun asukkaista 10 % oli ruotsinkielisiä ja vielä 1910-luvulla 7 %. 1930-
luvulla ruotsinkielisten osuus putosi 3 %:iin. Syynä ruotsinkielisten osuuden pienenemi-
seen oli laaja muuttoliike suomenkielisiltä alueilta Ouluun sekä vanhojen ruotsinkielisten
kauppahuoneiden aseman heikkeneminen. (Ulfvens 1997: 15.)

Kaupungissa 1800- ja 1900-luvun vaihteen tienoilla ilmestyneet sanomalehdet olivat
pääasiassa suomenkielisiä (Tommila 1984: 185, Lackman 1999: 72). Ruotsin kieltä esiintyi
kuitenkin myös suomenkielisissä lehdissä, mikä on osoitus ruotsinkielisten vahvasta ase-
masta kaupungissa. Esimerkiksi muuten suomenkielisessä Oulun Wiikko-Sanomissa oli
1870-luvulla sekä suomen- että ruotsinkielisiä ilmoituksia (Tommila 1984: 105). Kaukiai-
sen (1998: 16) mielestä kielirajan luonnetta heijastaa se, että Wiikko-Sanomien uutisissa
kerrottiin pääasiassa säästä, vuodentulosta ja maaseudun kuulumisista, mutta vain harvoin
kaupasta ja merenkulusta, jotka kuitenkin olivat vaurauden lähteenä. Ruotsia äidinkiele-
nään puhuneet kauppiaat suuntasivat mielenkiintonsa suureen maailmaan, kun taas suo-
menkielinen sivistyneistö oli enemmän kiinnostunut kotiseudun ja kotimaan asioista.

Ruotsi oli pitkään myös koulun ja hallinnon kieli. Opetuskielenä Oulun alkeisoppilai-
toksessa (Elementarläroverket i Uleåborg) oli sekä ruotsi että suomi, kunnes vuonna 1873
koulun opetuskieleksi tuli ruotsi. Tämä päätös johti laajoihin kieliriitoihin kaupungissa (ks.
Oulun kaupungin historia IV (1856–1918) 1976: 493–499, Ulfvens 1997: 17). Kielitaistelut
koskivat myös hallinnossa käytettyä kieltä. Viranomaisten ruotsinkielisyyttä pidettiin epä-
kohtana ja vääryytenä suomenkielisen väestön keskuudessa. Kaupunginvaltuustossa pöytä-
kirjat kirjoitettiin ruotsiksi vuoteen 1894 saakka. (Westerlund 1975: 48, 50.)

Kaikesta tästä oli seurauksena, että suomenkielinen väestö omaksui päivittäisten kieli-
kontaktien johdosta ruotsinkielisiä sanoja käyttämäänsä murteeseen. Suomenkieliset toimi-
vat kotiapulaisina ja työntekijöinä ruotsinkielisten palveluksessa. Lisäksi mm. hallinnon
parissa työskennelleet suomenkieliset olivat jatkuvasti kosketuksissa ruotsin kielen kanssa.

Tutkimuksen tavoitteet ja aineisto

Tutkimukseni kohteena ovat Oulun murteeseen vakiintuneet ruotsalaiset lainasanat. Tavoit-
teenani on kartoittaa kyseiset lainasanat ja tutkia, millä tavalla ne äänteellisesti ja morfolo-
gisesti ovat mukautuneet tähän murteeseen, sekä selvittää niiden semantiikkaa.

Materiaaliksi olen valinnut Oulun murteella kirjoitettuja kirjoja ja artikkeleita. Lisäksi
materiaalissa on mukana Oulun murretta taitavilta henkilöiltä saatuja sanalistoja ja henkilö-
haastatteluja.

Äänteelliset ja morfologiset muutokset

Lainattaessa sanoja ruotsista suomeen suomenkieliselle väestölle vaikeat äänteet ja äänne-
yhdistelmät hävisivät tai korvautuivat muilla äänteillä. Sanojen kirjoitusasu pohjautui
niiden äänneasuun eli siihen, miten kirjoittaja itse äänsi kyseiset sanat tai miten hän oli
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kuullut muiden ne ääntävän. Kielenpuhujat ovat integroineet lainasanoja useilla eri tavoilla,
mikä näkyy kielellisenä vaihteluna: samasta sanasta on olemassa monia variantteja (ks.
Grönholm 1988: 29).

Seuraavissa esimerkkisanoissa suomekieliselle vieraat tai harvinaisemmat äänteet ja
kirjaimet b, g, d ja f ovat lainauksen yhteydessä muuttuneet (p, k, t ja v) tai hävinneet:

betyg > pettyyki (‘todistus’)
doppa > topata (‘kastaa, upottaa’)
fattighus > vattihuusi (‘köyhäintalo’)

Ruotsalaisten sanojen konsonanttiyhtymät sanan alussa ovat muuttuneet lainausten yh-
teydessä (vrt. Putaala 1952: 12, Grönholm 1988: 228). Konsonanttiyhtymän ensimmäinen
konsonantti on kadonnut tai ruotsin sananalkuisista kolmen konsonantin yhtymistä vain
viimeinen on jäänyt jäljelle:

grön > rööni (‘vihreä’)
stift > tifti (‘nasta’)
trafik > raffiiki (‘liikenne’)
skriva > riivata (‘kirjoittaa’)

Esimerkkisanassa trafik paino osuu ruotsin kielessä jälkimmäiselle tavulle. Tällaisissa
tapauksissa painollisen tavun konsonantti, trafik-sanassa f, on usein kahdentunut murteessa.
Tätä tukee tietysti murteessa säännöllisenä esiintyvä yleisgeminaatio.

Seuraavien esimerkkisanojen kohdalla yllä mainittua konsonanttiyhtymän lyhennystä ei
ole tapahtunut sanan eikä yhdyssanan perusosan alussa:

stuvning > stuuvinki (‘muhennos’)
viktskål > vittiskooli (‘vaakakuppi’)

Useat nominit ovat saaneet suomen kielelle tyypillisen loppu-i:n ja verbit ovat sopeu-
tuneet suomen kielen muoto- ja taivutustyyppeihin (vrt. Grönholm 1988: 254, 272):

rör > rööri (‘putki’)
kräm > reemi (‘marjakiisseli’)
baka > paakata (‘leipoa’)
bruka > pruukata (‘käyttää‘)

Myös lainasanojen suffikseissa on tapahtunut muutoksia. Loppu -i on voitu lisätä ruotsin
ing-suffiksiin, jolloin ng on muuttunut nk:ksi (vrt. Grönholm 1988: 255). Oulun murteessa
ruotsin -are-johdin on muuttunut -ari:ksi.

fundering > funteerinki (‘mietiskely, ajatus’)
brickhållare > prikhollari (‘tarjotinteline’)
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Lainattaessa sanoja murteeseen niiden ääntämis- ja kirjoitusasu saattaa muuttua niin
paljon, että lainasanan taustalla olevaa ruotsalaista alkuperäissanaa on vaikea tunnistaa:

raji < krage (‘kaulus’)
reki < klädstreck (‘pyykkinaru’)
ruuvalli < grundval (‘perustus’)

Yksi osa-alue on yhdyssanojen lainaamistavat. Aineistossa esiintyy neljä erilaista tapaa.
Ensimmäisen ryhmän muodostavat yhdyssanat, jotka on lainattu kokonaisuudessaan (sekä
määrite- että perusosa) ruotsin kielestä:

murgröna > myyrkrööna (‘muratti’)
brandsyn > ransyyni (‘palotarkastus’)
ringblomma > ringanlumma (‘kehäkukka’)

Toisena ryhmänä ovat yhdyssanat, joiden määriteosa on mukailtu ruotsin kielestä, mutta
perusosa on suomenkielinen sana:

affärsman > affäärimiäs (‘liikemies’)
mörkblå > mörkinsininen (‘tummansininen’)
provkörning > ruuviajo (‘koeajo’)

Kolmannen ryhmän muodostavat yhdyssanat, jotka rakentuvat päinvastoin eli joissa
perusosa on ruotsinkielinen lainasana ja määriteosa on suomenkielen sana:

skosnöre > kengännööri (‘kengännauha’)
vårstorm > kevättormi (‘kevätmyrsky’)
talrör > puherrööri (‘puheputki’)

Neljäs ryhmä koostuu yhdyssanoista, joissa yhdyssanan perusosa on ilmaistu kahteen
kertaan: sekä ruotsinkielisenä lainasanana että suomenkielisenä käännöksenä. Nämä yhdys-
sanat osoittavat, että murteen puhujat eivät ole hallinneet ruotsin kieltä eivätkä näin ole
tienneet yhdyssanan eri osien merkitystä.

stickelbär > tikkelperimarja (‘karviaismarja’)
styrman > tyyrmannismiäs (‘perämies’)

Lainasanoista käytetään eri variantteja. Putaala (1952: 11, 13) mainitsee kirjassaan
Oulun horisontista, kuinka hienommasti sanottiin stuukata, prumineerata ja praatata. Supi-
suomalaiset vastaavasti tuukasivat, rumineerasivat ja raatasivat. Vähemmän kielitaitoiset
teetasivat ja palvelivat röökynöitä, kun taas hienompaa puhekieltä matkivat steetasivat ja
palvelivat fröökynöitä.
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Pyrkiminen hienompaan puhekieleen näkyy murteen lainasanoissa kuten trenki, knapit
ja provasti. Nämä sanat muistuttavat vastaavaa suomenkielistä sanaa, mutta niiden eteen on
lisätty ruotsinkielisen sanan alkukonsonantti:

ruotsi suomi murre

dräng renki trenki
knappar napit knapit
prost rovasti provasti

Sanojen semantiikka

Sanojen selvän alkuperän ja tarkan merkityksen oivaltaminen on olennaista niiden ana-
lysoinnissa. Muutoin lainasanoista ei voi löytää taustalla olevaa ruotsinkielistä sanaa. Tästä
esimerkkinä on ruokalajin nimi silahkahoopukka, joka voidaan johtaa ko. ruuan valmistus-
tavasta, jossa kalat asetetaan kattilaan vierekkäin; ruotsinkielinen verbi packa ihop ‘ahtaa,
sulloa’.

Merkityksensä puolesta lainasanat voidaan jaotella seuraavasti. Osa laina-sanoista liittyy
mm. kotiin, esineisiin, vaatteisiin tai ruokiin:

farstu > porstuva (‘eteinen’)
kök > kööki (‘keittiö’)

durkslag > turslaaki (‘lävikkö’)
spruta > pruuta (‘ruisku’)

bottfor > potfoori (‘päällyskenkä’)
knapphål > knaffoli (‘napinreikä’)

morot > muuretteri (‘porkkana’)
sviskon > visku (‘luumu’)

Ihmisiä tarkoittavat lainasanat ovat yleisiä. Ne voivat selittää sukulaisuussuhteita,
ilmaista ammattia sekä kuvata ihmisten ominaisuuksia:

moster > musteri (‘täti’)
kusin > kussiini (‘serkku’)

hushållerska > huusholleska (‘taloudenhoitaja’)
översköterska > ylisööteska (‘ylihoitaja’)

nyfiken > nyyfiiki (‘utelias’)
allvarsam > alavarsammi (‘vakava’)
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Koska ruotsin kieltä käytettiin kaupankäynnissä ja merenkulussa, monet lainasanat on
saatu tästä piiristä:

frimärke > riimerkki (‘postimerkki’)
biljett > pilijetti (‘lippu’)

livboj > liivarpuami (‘pelastusrengas’)
segelbåtar > seelilaivat (‘purjelaivat’)

Lainatut verbit liittyvät mm. ihmisten väliseen kommunikointiin ja arkipäivän askareisiin:

prata > raatata (‘puhua’)
skriva > riivata (‘kirjoittaa’)
räkna > räknätä (‘laskea’)
besvära > bisväärätä (‘vaivata’)
åka > ookata (‘ajaa, matkustaa’)

Erilaisiin sosiaalisiin tapahtumiin voidaan liittää lukuisia ruotsalaisperäisiä sanoja.
Esimerkkinä tällaisista ovat kahvikutsut (ks. kuva): Vieraat tulivat viissiitille (< visit), jol-
loin kaffeprännärillä (< kaffebrännare) oli keitetty enkommikaffet (< en gång). Oli paa-
kattu (< baka) paakkuja (< bakelse) ja örfiiloja (< örfil). Pöydät stuukattiin (< duka); tuuki
(< duk) pantiin pöydälle ja prikalla (< bricka) rahteerattiin (< traktera) kaffekupit (< kaffe-
kopp), sokkerskooli (< sockerskål) ja retsnekka (< gräddsnäcka) pöytään. Talrikilla (< tall-
rik) oli sitten paakkujen ja örfiilojen lisäksi nöttereitä (< nötter), fleetaa (< fläta), nisu-
kiivuja (< skiva) ja sokkerskorppuja (< sockerskorpa). Enkommikaffeilla tarkoitettiin kah-
via, jota keitettäessä kahvin porot käytettiin vain kertaalleen (ru. en gång).

Kuva 1. Vissiitillä.

VISSIITI

kaffeprännäri
enkommikaffe

paakata

stuukata

tuuki

rahteerata

prikka

kaffekupit
sokkerskooliretsnekka

sokkerskorppu

talrikki

paakku

nötteri

örfiila

fleeta

nisukiivu
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Kuvaesimerkissä on mainittu jokaisesta lainasanasta vain yksi variantti, vaikka useimmista
niistä materiaalissa esiintyy muitakin muotoja (örfiila, örfila, öörfiila).

Lainattaessa sanoja on mahdollista, että murteeseen otetulla sanalla on jo entuudestaan
toinen merkitys suomen kielessä: Esimerkkinä tällaisesta on ruotsin verbilauseke spela
piano (‘soittaa pianoa’), joka murteessa on muovautunut muotoon pelata pianoa (se pellaa
nii että enkelit itkee ‘soittaa pianoa hyvin’). Pelata-verbillä on jo ollut suomen kielessä
toinenkin merkitys: pelata korttia, pelata jalkapalloa.

Tukholma oli monesti lähempänä Oulua kuin suomenruotsalaiset alueet. Siksi monissa
lainasanoissa näkyy selvemmin riikinruotsin vaikutus suomenruotsin sijasta. Vatipyssy-
sana tuleekin riikinruotsin sanasta fattigbössa, joka tarkoittaa vaivaisukkoa. Vastaava sana
suomenruotsissa on fattiggubbe. Määriteosa vati on selvästi fattig-sanasta, mutta ruotsin
yhdyssanan perusosa bössa tarkoittaa sekä säästölipasta että pyssyä. Vatipyssy-lainasanassa
perusosa pyssy on joko muunnos bössa-sanasta tai on myös mahdollista, että käyttäjä on
tiennyt sanan molemmat merkitykset ja alkanut virheellisesti käyttää perusosalle pyssy-
käännöstä.

Lopuksi

Viime vuosina kiinnostus murteisiin ja kotialueen historiaan on kasvanut – jopa kirjoja ja
sarjakuvia on julkaistu eri murteilla. Oulun murteeseen on sulautettu runsaasti ruotsin-
kielisiä lainasanoja. Lainasanat liittyvät jokapäiväiseen elämään ja ne ovat mukautuneet
suomen kielen äänne- ja muotorakenteeseen.

Jatkotutkimuksissani aion syventää erityisesti nyt esimerkinomaisesti käsiteltyä seman-
tiikkaa koskevaa osuutta. Kielitieteellisen selvityksen lisäksi pyrin valottamaan Oulun
kaupungin historiaa laajemminkin. Jo tässä vaiheessa sekä talous- että kulttuurihistorial-
linen tarkastelu on osoittautunut keskeiseksi työni kannalta. Oulun kulttuuri- ja kauppa-
yhteydet muihin maihin ja erityisesti Ruotsiin ovat vaikuttaneet mm. alueen murteen kehi-
tykseen ja sitä kautta koko alueen kehitykseen.

Lähteet

Aineisto

Painetut lähteet
Jung, Anna 1921: Kaksinpuhelua oulunkielellä. Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö, Helsinki.
Pohjola, Lauri 1948: Jäijellähtö ja muita kuvvauksija vanahasta Oulusta. Kustannusosakeyhtiö Tammi,

Helsinki.
Putaala, Martti 1952: Oulun horisontista. Pakinoita. Marjamaa Oy, Oulu.

Painamattomat lähteet
Sanoja Oulun murteen taitajilta.



115

Tutkimuskirjallisuus

Grönholm, Maija 1988: Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa. Åbo Akademis förlag, Åbo.
Kaukiainen, Yrjö 1998: Laiva Toivo, Oulu. 2. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.
Lackman, Matti 1999: Jääkäreitä ja bolševikkeja 1880–1920. – Oulupolis. Oulun kansainvälisyyden

historia (historiatoimikunta: Matti Rossi et al.). Oulun kaupunki, Oulu.
Oulun kaupungin historia IV (1856–1918) 1976: Kirjoittanut Kustaa Hautala. Oulun kaupunki, Oulu.
Tommila, Päiviö 1984: Oulun Wiikko-Sanomia 1826–1879. Oulun lehdistön alkutaival. Kaleva,

Oulu.
Ulfvens, Levi 1997: Elin och Karl Pentzin. Donatorer och kulturfrämjare. En minnesteckning.

Svenska Kulturfondens skrifter XXV, Helsingfors.
Westerlund, Jorma 1975: Oulun kaupunginvaltuusto 1875–1975. Piirteitä kaupunginvaltuuston sata-

vuotisen toiminnan ajalta. Oulun kaupunki, Oulu.



Vaatimattomasta faktojen kertojasta
määrätietoiseksi mielikuvamarkkinoijaksi:

Helsingin kaupungin lehdistötiedotteiden tekstianalyysia

Salli Kankaanpää

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kriittisen tekstintutkimuksen teoreettinen lähtökohta on, että kieli ja yhteiskunta ovat vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Teksteistä voi päätellä, millaisessa yhteiskunnassa ne ovat syntyneet,
mutta tekstit myös osaltaan rakentavat maailmaa. Vastaavasti tekstien muuttuminen kertoo
yhteiskunnan muuttumisesta ja yhteiskunta muuttuu myös tekstejä muuttamalla. Yksi viime-
aikainen muutossuunta on Faircloughin (1992: luku 7) mukaan kaupallisen ajattelutavan leviä-
minen yhä useammille elämänalueille (commodification). Teksteissä kaupallistuminen näkyy
siinä, että yhä useammista asioista aletaan puhua ikään kuin ne olisivat taloudellisia hyödyk-
keitä. Esimerkkinä Fairclough mainitsee mm. sen, että oppilaitokset puhuvat opiskelijoista
asiakkaina. Taloudellista ja määrällistä tulosvastuuta edellytetään Suomessakin myös esi-
merkiksi yliopistoilta ja muilta tutkimuslaitoksilta, kouluilta, terveydenhoitoalan laitoksilta,
teattereilta ja niin edelleen, ja tämä näkyy myös teksteistä. Nuolijärvi (1997) kiinnittää teksti-
sosiologisesta näkökulmasta huomiota siihen, että taloudesta kirjoitetaan päivälehdissä
muillakin kuin varsinaisilla taloussivuilla. Heikkinen (1999: 207–211) puolestaan on löytänyt
sanomalehtien pääkirjoituksista merkkejä myyvyydestä.

Myös tutkimissani kunnallisissa lehdistötiedotteissa on useita merkkejä kaupallistumisesta.1

Tarkastelen artikkelissani saman viraston eri-ikäisiä lehdistötiedotteita, joiden erot voi ehkä
laajimmin selittää puhumalla kaupallistumisesta. Vaikka tiedotteiden pääfunktio ja myös aiheet

1 Muita aineistoni lehdistötiedotteiden muutoksia käsittelen muualla (Kankaanpää 2001 ja tulossa
oleva julkaisuni).
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ovat kutakuinkin samanlaisia, eri aikoina kirjoitetuissa tiedotteissa on nähtävissä selvä ero niin,
että uudet tiedotteet ovat kaupallisempia kuin vanhat. Analysoin seuraavassa ensin yksityis-
kohtaisesti yhtä tekstiparia. Sen jälkeen esitän samansuuntaisia havaintoja muista saman viras-
ton lehdistötiedotteista. Lopuksi pohdin, voiko esimerkkitekstien perusteella tosiaan puhua
kaupallistumisesta vai pitäisikö lingvistisessä tekstintutkimuksessa sittenkin varoa tällaisia
hyvin yleisiä yhteiskunnallisia luonnehdintoja ja sen sijaan pysyä kielellisissä ja tekstuaalisissa
käsitteissä.

Kaupallistumisen ilmenemiä talvipuutarhatiedotteissa

Esimerkkitekstiparinani on kaksi Helsingin kaupungin rakennusviraston lehdistötiedotetta.
Esimerkki 1 on vuodelta 1979, esimerkki 2 vuodelta 1998.2

Esimerkki 1. Vanha talvipuutarhatiedote vuodelta 1979.

TALVIPUUTARHAKIN VALMISTAUTUU JOULUN VASTAANOTTOON

Helsingin kaupungin talvipuutarha on jälleen kerran koristautunut joulukoristein adventin alkamisen
kunniaksi. Kaupallisen jouluilon vastapainoksi kannattaa suunnata kävelylenkkinsä talvipuutarhaan,
Hammarskjöldinkatu 1.

Puutarha on koristettu lukuisin joulutähdin, kynttilöin ja himmelein, eikä joulukuustakaan ole
unohdettu. Puutarhan kasveista on tällä hetkellä kukassa mm. kamelia. Kaktushuoneeseen hankitulla
orkideatelineellä kukkii muutama orkidealajike.

Erikoisuutena voi mainita, että keväällä kukkivat agave, jonka kaikkien sääntöjen mukaan olisi pitänyt
kuolla kukittuaan, on sinnikkäästi päättänyt pysyttäytyä hengissä.

Tervetuloa tutustumaan. Puutarha on avoinna arkisin kello 12.00–15.00 ja sunnuntaisin kello 11.00–
15.00. Ei pääsymaksua.

Molempien tekstien pääaihe on sama, Helsingin kaupungin talvipuutarhan joulunvietto, ja
myös molempien tekstien tavoite on laajasti ottaen sama, houkutella puutarhaan kävijöitä.
Vaikka tekstit siis edustavat samaa tekstilajia ja ovat saman instituution tuottamia ja vaikka
niillä on sama aihe ja sama tarkoitus, ne eroavat toisistaan huomattavasti. Yleisvaikutelma on,
että uusi tiedote on selvästi kaupallisempi.

2 Sekä vanhoissa että uusissa lehdistötiedotteissa on toisaalta tiedotteen lähettämiseen liittyviä osia
(kuten tietoja lähettävästä instituutiosta ja lisätietojen antajasta), jotka on tarkoitettu vain lehden
toimitukselle, toisaalta lehdessä välitettäväksi tarkoitettu osa. Tarkastelen seuraavassa vain tätä
lehdessä julkaistavaksi aiottua osaa ja tarkoitan tässä artikkelissa vain sitä puhuessani lehdistö-
tiedotteesta.
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Esimerkki 2. Uusi talvipuutarhatiedote vuodelta 1998.

HELSINGIN TALVIPUUTARHASSA KUKKII PERINTEINEN JOULU

Helsingin kaupungin Talvipuutarha valmistautuu vilkkaimpaan sesonkikauteensa, joulun ajan
koristeluun. Ensimmäistä nykyisen kaltaista yleisöjoulua Talvipuutarhassa vietettiin vuonna
1978. Sen jälkeen suunnitelmat ja toteutus ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nyt 105-vuotta
toiminut Talvipuutarha on saavuttanut joulun vietossa mitan, jossa se tulee vastedeskin
pysymään. Mutta silti jotakin uutta ja yllättävää on tänäkin vuonna luotu ilostuttamaan
kaupunkilaisten joulua.

Pikkuväen suuresta suosiosta nauttivaa tonttutalo on uudistunut perusteellisesti. Lapsiasiakkaat
hämmästelivät edellisinä vuosina sitä, miksi tontut asuvat edelleen epämukavasti ontossa kannossa.
Nyt tontut ovat muuttaneet nykyaikaisempiin oloihin. Tästä vuodesta eteenpäin tontut viettävät joulua
heille varta vasten suunnitellussa kerrostalossa. Tämän vuoden uutuus on myös Inkeri Leivon suun-
nittelemat kauniit luuposliiniset lyhdyt, jotka valaisevat Talvipuutarhan kukkia rinnan perinteisten
kynttilöiden kanssa.

Joulukukkien kasvatus alkaa juhannuksena

Jo juhannuksen aikoina Suomeen saapuneet joulutähtien taimet ovat nyt kasvaneet täyteen mittaansa
ja tuovat väriä puutarhan vihreyteen. Kukkaloistoon puhkeavat myös hyasintit, amaryllikset, kielot,
syreenit ja pulskat, tyytyväisen oloiset pikkulinnut lentelevät ruokailemassa kaurapalloissa. Tässä
ympäristössä on mukavaa istuskella ja esimerkiksi kirjoittaa joulukortteja ja kirjeitä, sillä Talvi-
puutarhassa on helppo päästä oikeaan joulun tunnelmaan.

Viime vuoden joulukuussa Talvipuutarhassa oli 40 000 kävijää ja tänä vuonna ylletään varmasti
samaan. Talvipuutarhassa joulun alla vieraileminen kuuluukin monen perheen, vanhuksen, päivä-
kodin ja koulun jokavuotisiin perinteisiin. Talvipuutarha tarjoaa asiakkailleen nimenomaan perin-
teisen joulun. Sinne tullaan nauttimaan joulun tuoksuista ja tunnelmasta. Koristeluun käytetään
ainoastaan luonnonmateriaaleja, muovi ei Talvipuutarhaan kuulu.

Talvipuutarha on avoinna maanantaista lauantaihin klo 12–15 ja sunnuntaisin klo 12–16.

Joulunajan pidennetyt aukioloajat: sunnuntaina 13.12. klo 12–19
keskiviikkona 16.12. klo 12–19
perjantaina 1.1. 1999 klo 12–19

Jouluaattona ja -päivinä Talvipuutarha on suljettu. Hammarskjöldintiellä sijaitsevaan kaupungin
Talvipuutarhaan pääsee esimerkiksi raitiovaunulla 8.

Tervetuloa kaupungin jouluisimmalle keitaalle!
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Kaupallisuuden vaikutelma syntyy monen eri asian summana. Paljastava on uuden talvi-
puutarhatiedotteen lause Talvipuutarha tarjoaa asiakkailleen nimenomaan perinteisen joulun.
Tässä lauseessa talvipuutarhassakävijät nimetään asiakkaiksi, siis myyntitapahtuman toiseksi
osapuoleksi. Myös verbi tarjota saa asiakas-sanan yhteydessä kaupallisen merkityksen ’tarjota
ostettavaksi’. Koska kaupallisen tarjoamisprosessin toimija on yritys ja toiminnan kohde on
tuote, kaupallisen diskurssin aktivoiva kollokaatio tarjoaa asiakkailleen implikoi, että Talvi-
puutarha on yritys, jonka tuote on perinteinen joulu.

Vanhassa talvipuutarhatiedotteessa vastaavanlaista hyödykeajattelua ei ole. Kun uudessa
tiedotteessa Talvipuutarha valmistautuu vilkkaimpaan sesonkikauteensa, vanhan tiedotteen
mukaan talvipuutarha on jälleen kerran koristautunut joulukoristein adventin alkamisen
kunniaksi. Koristautumisen syyksi siis ilmoitetaan kirkollinen vuotuisjuhla, adventti. Tästä ja
toistuvuutta ilmaisevasta ajanmääritteestä jälleen kerran seuraa implikaatio, että puutarha
koristautuu joka vuosi riippumatta siitä, käykö siellä kukaan ulkopuolinen vai ei. Kaupallis-
tumiseen otetaan eksplisiittisestikin kantaa sanomalla talvipuutarhan joulunviettoa kaupallisen
jouluilon vastapainoksi.

Siitä, että uudessa talvipuutarhatiedotteessa puutarhaa ajatellaan yrityksenä, kävijöitä
asiakkaina ja perinteistä joulua tuotteena, seuraa monia seikkoja, jotka näkyvät myös tekstissä:
1) Perinteinen joulu halutaan myydä mahdollisimman monelle (tuotteen markkinointi). 2)
Talvipuutarhasta halutaan antaa myönteinen kuva (yrityksen imago). 3) Kävijöiden toiveet
otetaan huomioon (asiakashenkisyys). Analysoin seuraavaksi näiden seikkojen kielellistä ilme-
nemistä uudessa talvipuutarhatiedotteessa käyttäen vertailukohtana vanhaa tiedotetta. Näkö-
kulma analyysissa on siis ennen kaikkea kaupallisuuden ilmenemisessä tai ilmenemättömyy-
dessä. Silti on hyvä muistaa, että vaikka vanha tiedote on ei-kaupallinen, sekään ei ole (eikä voi
olla) ideologisesti neutraali, vaan siinä ilmenee jokin toinen ideologinen ajattelutapa.

Perinteinen joulu markkinoitavana tuotteena

Uuden talvipuutarhatiedotteen hyödykediskurssissa perinteinen joulu siis on tuote, jonka
“Talvipuutarha tarjoaa asiakkailleen“. Tuotteen nimi perinteinen joulu esiintyy jo tiedotteen
pääotsikossa. Tiedotteessa perinteinen joulu tarkoittaa joulun ajan koristelua, ja suuri osa
tiedotetta keskittyykin kuvailemaan puutarhan joulukoristeita. Vaikka perinteisyyttä eksplisiit-
tisesti painotetaan ja sana perinteinen toistuu tekstissä, ensin kerrotaan uudistuksista eli tonttu-
talon uudistumisesta ja uusista luuposliinisista lyhdyistä, vasta sitten perinteisistä joulukukista
ja joulukuusen koristeista. Implisiittisesti siis osoitetaan uutuus yhtä tärkeäksi.

Koristelun kuvauksessa ero vanhaan tiedotteeseen on silmiinpistävä. Vanhassa tiedotteessa
koristeet vain mainitaan, mutta niitä ei kuvailla, esimerkiksi adjektiiveja ei käytetä. Sen sijaan
uudessa tiedotteessa sekä uusia että perinteisiä koristeita on kuvattu – yksityiskohtaisesti ja
aisteihin vetoavasti. Tämä tehdään monin keinoin. Jo pääotsikossa vedotaan näköaistiin käyt-
tämällä kukkia-verbiä (kukkii perinteinen joulu). Näköaistiin vedotaan myöhemminkin
käyttämällä konkreettisia, ulkonäköä kuvailevia adjektiiveja (pulskat, tyytyväisen oloiset
pikkulinnut) sekä näkömielteitä herättäviä substantiiveja (väriä puutarhan vihreyteen, Kukka-
loistoon). Monet koristeet on myös esitetty konkreettisten, näköaistein havaittavien prosessien
tekijöinä (lyhdyt, jotka valaisevat, joulutähtien taimet – – tuovat väriä puutarhan vihreyteen).
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Tiedotteesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, onko lauseessa pikkulinnut lentelevät ruokaile-
massa kaurapalloissa kyse oikeista pikkulinnuista vai kuusenkoristeista, joita on kuvattu
elollistaen. Joka tapauksessa elollistamisesta on kyse silloin, kun puhutaan koristetontuista
ikään kuin elävistä olennoista: tontut asuvat, ovat muuttaneet ja viettävät joulua. Ensimmäinen
näistä esimerkeistä sisältyy referaattiin, jossa kerrotaan, mitä lapsiasiakkaat ovat hämmästel-
leet. Lasten leikkimaailmassa tontut tosiaan saattavat olla eläviä olentoja, ja referaatin voikin
ajatella lainaavan interdiskursiivisesti lasten (oletettua) puhetapaa. Tämä tapa jatkuu referaatin
jälkeenkin, ja se osoittaa samastumista (lapsi)asiakkaiden näkökulmaan. Samalla se tietysti
toimii markkinointikeinona tehdessään kuvauksen tontuista mielenkiintoisemmaksi (vrt. esim.
parafraasiin “nyt tontut ovat esillä nykyaikaisen kerrostalon pienoismallissa“ tai “nyt tontut on
pantu näytteille nykyaikaisen kerrostalon pienoismalliin“).

Vanhassa tiedotteessa koristeet ja kasvit sen sijaan on esitetty ei-aktiivisina. Joko ne eivät
ole prosesseissa tekijöitä vaan esimerkiksi kohteita (eikä joulukuustakaan ole unohdettu) tai
välineitä (on koristettu lukuisin joulutähdin), tai prosessit ovat pikemminkin eksistentiaalisia
kuin materiaalisia tai mentaalisia (on – – kukassa mm. kamelia, orkideatelineellä kukkii
muutama orkidealajike). Kun puutarhan kasvi yhden kerran esitetään elollistaen mentaalisen
prosessin tekijänä (agave – – on sinnikkäästi päättänyt pysyttäytyä hengissä), toiminta
eksplisiittisesti ilmoitetaan poikkeukseksi (Erikoisuutena on mainittava).

Uudessa tiedotteessa tuotetta siis kuvaillaan aistivoimaisesti ja konkreettisia mielikuvia
herättäen. Lisäksi käytetään sanoja, jotka herättävät myönteisiä, mutta vähemmän konkreettisia
mielleyhtymiä. Myönteisiä adjektiiviattribuutteja on useita (perinteinen joulu, perinteiset
suomalaiset koristeet, nykyaikaisempiin oloihin, kauniit luuposliiniset lyhdyt, tyytyväisen
oloiset pikkulinnut). Myönteisiä ovat kaupallisessa katsannossa myös uutuus ja runsaus, ja
joulunviettoa kuvaavista sanoista monet ilmentävät näitä ominaisuuksia (jotakin uutta ja
yllättävää, tonttutalo on uudistunut perusteellisesti, tämän vuoden uutuus; yleisöjoulua,
suuresta suosiosta, täyteen mittaansa, pidennetyt aukioloajat).3 Runsauden vaikutelmaa
luovat myös sanaparit (uutta ja yllättävää, joulukortteja ja kirjeitä, joulun tuoksuista ja
tunnelmasta) ja pitkä luettelo (hyasintit, amaryllikset, kielot, syreenit ja syklaamit).4

Myönteisyys ilmenee uudessa tiedotteessa myös polaarisuusvalinnoissa, sillä sivun pitui-
sessa tiedotteessa on vain yksi kieltolause (– – muovi ei Talvipuutarhaan kuulu). Tämäkin
lause on merkitykseltään myönteinen, sillä siinä kielletään tekstiyhteydessään kielteisiä mielle-
yhtymiä herättävän aineen, muovin, kuuluminen talvipuutarhaan.

Vanhassa tiedotteessa puutarhan koristelusta puhutaan neutraalisti tai jopa kielteisesti.
Myönteinenkin sana jouluilo on saatu tuntumaan kielteiseltä liittämällä siihen etumäärite
kaupallinen, ja mukana on jopa merkitykseltään selvästi kielteisiä sanoja, kuten kuolla ja
unohtaa. Myös säännöistä puhuminen saattaa herättää kielteisiä mielikuvia virkavaltai-

3 Uutuuden ja runsauden retoriikkaan kiinnittää huomiota myös Johansen (1999) tanskalaisia ja
ranskalaisia yritysesitteitä käsittelevässä tutkimuksessaan.

4 Saukkonen (1984: 78–79, 184) mainitsee lauseenjäsenten rinnastukset ja-konjunktion avulla yhtenä
mainosten ominaispiirteistä. Sanaparit ja rinnasteiset kolmen sanan ryhmät ovat Grönholmin (1989)
mukaan tavallisia suomalaisissa mainosotsikoissa; Grönholm on havainnut niissä myös alku- ja
sisäsointua. Mainoksissa lienee kysymys juuri myönteisiä mielleyhtymiä kuvaavista rinnastuksista,
sillä sanapareja ja luetteloja käytetään Karvosen (1996) mukaan runsaasti myös virkakielessä ja osa
niistä on alkusoinnullisia.
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suudesta. Vanhassa tiedotteessa runsaudenkin vaikutelma on yhden luettelon ja siihen liittyvän
määränilmauksen varassa (lukuisin joulutähdin, kynttilöin ja himmelein). Niukkuutta sen sijaan
korostaa yksikön käyttö silloinkin, kun olisi mahdollista käyttää monikkoa (Kaktushuoneeseen
hankitulla orkideatelineellä kukkii muutama orkidealajike; vrt. parafraasiin “– – kukkivat
orkideat“).

Imagomarkkinointia

Molemmat talvipuutarhatiedotteet (esimerkit 1 ja 2) antavat kuvan paitsi tuotteesta myös
“yrityksestä“, talvipuutarhasta. Tämä kuva syntyy ensinnäkin siitä, mitä talvipuutarhasta
suoraan kerrotaan ja miten talvipuutarha tekstissä esitetään. Toiseksi se syntyy myös siitä,
millainen lähettäjä tekstiin kirjoittuu, sillä talvipuutarha on osa tiedotteen lähettäjäksi merkittyä
Helsingin kaupungin rakennusvirastoa ja tiedote on kirjoitettu ikään kuin talvipuutarhan
puolesta; talvipuutarha on siis kirjoittajan toimeksiantaja (vrt. Goffman 1981).

Huomiota herättää ensinnäkin se, että uudessa tiedotteessa sana Talvipuutarha toistuu 14
kertaa (ja lisäksi kerran lisätietojen antajan tittelissä), kun taas vanhassa tämä sana esiintyy vain
kolme kertaa. Toistaminen on retorinen keino, jonka tarkoitus on iskostaa toistettu, tässä siis
talvipuutarhan nimi, lukijan mieleen. Muutenhan voisi ilman väärinkäsityksen vaaraa käyttää
useammin osittaistoistoa, kuten vanhassa tiedotteessa on tehty (talvipuutarhaan on siinä viitattu
kolme kertaa sanalla puutarha). Sana Talvipuutarha on toistettu retorisista syistä silloinkin,
kun tekstiyhteys riittäisi paljastamaan, että on kysymys juuri talvipuutarhalle kuuluvasta
asiasta:5

Tämän vuoden uutuus on myös Inkeri Leivon suunnittelemat kauniit luuposliiniset lyhdyt, jotka
valaisevat Talvipuutarhan kukkia rinnan perinteisten kynttilöiden kanssa.

Uudessa tiedotteessa Talvipuutarha on joka kerran kirjoitettu isolla alkukirjaimella, jopa
silloin, kun se tekstin alussa esiintyy osana kollokaatiota Helsingin kaupungin Talvipuutarha.
Iso alkukirjain korostaa talvipuutarhan itsenäisyyttä ja riippumattomuutta kaupungin organi-
saatiosta: sillä on oma erisnimi niin kuin yrityksillä. Vanhassa tiedotteessa sanassa talvipuu-
tarha on käytetty pientä alkukirjainta.

Uuden tiedotteen talvipuutarha on aktiivisempi ja oma-aloitteisempi kuin vanhan. Vaikka se
on usein paikka, jossa kasvit tai koristeet tai asiakkaatkin toimivat, se toimii uudessa tiedot-
teessa myös itse.

Talvipuutarha valmistautuu vilkkaimpaan sesonkikauteensa
on saavuttanut joulun vietossa mitan, jossa se tulee vastedeskin pysymään
tarjoaa asiakkailleen nimenomaan perinteisen joulun.

5 Lisäksi uudessa tiedotteessa talvipuutarhaan on viitattu kerran myönteisiä mielleyhtymiä herättävällä
ilmauksella kaupungin jouluisin keidas ja ja kolme kertaa pronominilla, proadverbilla tai pronominin
ja substantiivin yhdistelmällä (se, sinne, tässä ympäristössä).
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Vanhassakin tiedotteessa talvipuutarha saattaa olla tekijä, mutta se on vain yksi tekijä
muiden joukossa, kuten otsikon -kin-liitepartikkeli implikoi (Talvipuutarhakin valmistautuu
joulun vastaanottoon).

Uusi tiedote myös antaa puutarhan toiminnasta paljon suunnitelmallisemman ja varmemman
kuvan kuin vanha. Ensinnäkin uudessa tiedotteessa käytetään useita suunnitteluun liittyviä
sanoja (suunnitelmat ja toteutus, heille varta vasten suunnitellussa kerrostalossa, Inkeri
Leivon suunnittelemat kauniit luuposliiniset lyhdyt). Huomiota herättää, että suunnitelmat ja
toteutus esiintyvät lauseen teemana, vaikka ne ovat tekstissä uusi puheenaihe. Näin teksti
konstruoi kirjoittajan, jolle suunnitelmat ja toteutus ovat tällaisen tekstin luonnollinen puheen-
aihe.

Toiseksi suunnitelmallisuudesta ja suunnitelmien toteutumisesta kertoo uudessa tiedotteessa
se, että kasvien kukkiminen implikoidaan tietoisesti ajoitetun haluttuun ajankohtaan (Joulu-
kukkien kasvatus alkaa juhannuksena; joulutähtien taimet ovat nyt kasvaneet täyteen mit-
taansa). Ero vanhaan tiedotteeseen on suuri, sillä siinä puolestaan implikoidaan, että joulu-
kuusikin – joulun tärkein koriste! – olisi voitu unohtaa (eikä joulukuustakaan ole unohdettu).
Vanhassa tiedotteessa myös kasvien kukkiminen on sattumanvaraista, kuten on pääteltävissä
lauseesta Puutarhan kasveista on tällä hetkellä kukassa mm. kamelia. Ajanmäärite tällä
hetkellä implikoi, että seuraavalla hetkellä kamelia ei ehkä enää kukikaan. Lyhenteen mm.
’muun muassa’ puolestaan voi tulkita implikoivan, että monista kukkivista kasveista sattumalta
mainitaan kamelia. Sattumanvaraisuuden vaikutelma yltää siis puutarhan hoidosta myös tekstin
kirjoittamiseen. Toinen esimerkki tästä on metatekstuaalinen lause Erikoisuutena voi mainita
– –, jonka implikaatio on “voisi olla mainitsemattakin“ (vrt. “Erikoisuutena mainitsen /
mainittakoon / täytyy mainita“). Jos suunnitelmia on ollut, ne eivät vanhan tiedotteen perus-
teella ole toteutuneet, vaan kasvitkin toimivat vastoin puutarhan sääntöjä (– – agave, jonka
kaikkien sääntöjen mukaan olisi pitänyt kuolla kukittuaan, on sinnikkäästi päättänyt pysyt-
täytyä hengissä.).

Uudessa tiedotteessa varmuudesta kertoo, että jopa tulevaisuuden tapahtumat esitetään
varmoina:

– – on saavuttanut – – mitan, jossa se tulee vastedeskin pysymään.
Tästä vuodesta eteenpäin tontut viettävät joulua – – kerrostalossa.
– – tänä vuonna ylletään varmasti samaan.

Uuden tiedotteen kirjoittajan asiantuntemus ulottuu myös kävijöiden ajatuksiin (Sinne
tullaan nauttimaan joulun tuoksuista ja tunnelmasta).

Uudessa tiedotteessa epävarmuutta ei juuri ole ilmaistu. Päinvastoin varmuutta, ehdotto-
muutta ja kattavuutta korostetaan vahvistuspartikkelein (heille varta vasten suunnitellussa
kerrostalossa, Talvipuutarha tarjoaa heille nimenomaan perinteisen joulun, Koristeluun
käytetään ainoastaan luonnonmateriaaleja).

Uudessa tiedotteessa talvipuutarha näyttäytyy myös suurena ja kasvavana. Selvimmin kasvu
käy ilmi lauseesta Sen jälkeen suunnitelmat ja toteutus ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Sitä,
että suuri määrä on tavoite, implikoivat seuraavissa esimerkeissä verbit saavuttaa ja yltää:

– – Talvipuutarha on saavuttanut joulun vietossa mitan, jossa se tulee vastedeskin pysymään. Viime
vuoden joulukuussa Talvipuutarhassa oli 40 000 kävijää ja tänä vuonna ylletään varmasti samaan.
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Määrää korostavat myös lukumäärän ilmaukset (40 000 kävijää, 105-vuotta) sekä superla-
tiivinen ilmaus vilkkaimpaan sesonkikauteensa, jossa superlatiivi myös presupponoi, että
talvipuutarhalla on useita vilkkaita sesonkikausia, ei vain joulunvietto. Samalla joulun ajan
koristelu luokitellaan (kaupalliseksi) sesonkikaudeksi (eikä esimerkiksi kirkolliseksi juhla-
ajaksi).

Kävijät asiakkaina

Vanha ja uusi talvipuutarhatiedote antavat puutarhassakävijöistä ja puutarhan ja kävijöiden
suhteesta hyvin erilaisen kuvan. Uudessa tiedotteessa kävijät siis ovat asiakkaita. Lisäksi heistä
käytetään nimityksiä kaupunkilaiset, kävijät ja yleisö (yhdyssanan määriteosana sanassa yleisö-
joulu). Asiakkaat myös luokitellaan useisiin ryhmiin, joista käytetään nimityksiä pikkuväki,
lapsiasiakkaat, perhe, vanhus, päiväkoti ja koulu. Asiakkaista kerrotaan paljon: heitä on
40 000, ja he tulevat puutarhaan tarkoituksellisesti nauttimaan joulun tuoksuista ja tunnel-
masta. Puutarhassakäynti kuuluu myös monen kävijän jokavuotisiin perinteisiin.

Uudesta tiedotteesta myös välittyy kuva, että asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon. Kuten
luvun 1 alussa oli puhe, puutarha koristellaan nimenomaan kaupunkilaisten iloksi. Myös
lapsiasiakkaiden toiveet on otettu huomioon rakentamalla tontuille uusi talo:

Pikkuväen suuresta suosiosta nauttiva tonttutalo on uudistunut perusteellisesti. [Tämä johtuu siitä,
että] Lapsiasiakkaat hämmästelivät edellisinä vuosina sitä, miksi tontut asuvat edelleen epä-mukavasti
ontossa kannossa. [Jotta lasten ei enää tarvitse hämmästellä tätä] Nyt tontut ovat muuttaneet
nykyaikaisempiin oloihin.

Asiakkaille annetaan myös vihjeitä siitä, mitä talvipuutarhassa voi tehdä:

Tässä ympäristössä on mukavaa istuskella ja esimerkiksi kirjoittaa joulukortteja ja kirjeitä, sillä
Talvipuutarhassa on helppo päästä oikeaan joulun tunnelmaan.

Vaikka asiakasta suostutellaan myönteisin ilmauksin (mukavaa, helppo), häntä vältetään
suoraan neuvomasta tai ohjaamasta. Tämä käy ilmi äskeisen esimerkin sanasta esimerkiksi,
joka implikoi, että annettu vaihtoehto on vain yksi monista ja että kävijä voi valita yhtä hyvin
jonkin muunkin. Samaa keinoa on käytetty myös tiedotteen kulkuohjeessa (Talvipuutarhaan
pääsee esimerkiksi raitiovaunulla 8).

Sen sijaan vanhassa tiedotteessa kävijöitä ei houkutella, vaan heille annetaan selvä suositus
tulla puutarhaan ja implikoidaan jopa, että pitäisi tulla kävellen (kannattaa suunnata kävely-
lenkkinsä). Vanhassa tiedotteessa kävijät eivät ole asiakkaita, eikä puutarhaakaan ole koristettu
heitä varten vaan adventin alkamisen kunniaksi. Kävijöitä ei nimetä mitenkään eikä heistä
suoraan kerrota mitään. Tekstistä voi kuitenkin päätellä muutamia asioita. Lauseesta Kaupalli-
sen jouluilon vastapainoksi kannattaa suunnata kävelylenkkinsä talvipuutarhaan, Hammar-
skjöldinkatu 1 voi päätellä, että kävijät kaipaavat kaupallisen jouluilon vastapainoa; tätä pää-
telmää tukee tiedotteen lopussa oleva maininta ilmaisesta huvista (Ei pääsymaksua). Samasta
lauseesta voi päätellä myös, että kävijät käyvät kävelylenkillä ja asuvat kävelymatkan päässä
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talvipuutarhasta (vrt. uuden tiedotteen kulkuohjeeseen: Talvipuutarhaan pääsee esimerkiksi
raitiovaunulla 8). Vanhan tiedotteen kävijät ovat siis todennäköisesti helsinkiläisiä. Heille
riittää, että pääotsikossa Helsingin talvipuutarhaan viitataan vain sanalla talvipuutarha: otsikko
on siis kirjoitettu mielessä lukija, joka pystyy tulkitsemaan viittauksen oikein (vrt. uuden
tiedotteen otsikkoon: Helsingin Talvipuutarha). Koska talvipuutarhan katuosoite on annettu,
vanhaan tiedotteeseen kirjoittuu kuitenkin kävijä, joka ei ennestään tarkkaan tiedä, missä
puutarha sijaitsee. Toisin kuin uudessa tiedotteessa kävijä ei myöskään ole aiemmin vieraillut
talvipuutarhassa, kuten voi päätellä tervetulotoivotuksesta (Tervetuloa tutustumaan). Myös
puutarhassakäynnin status kävijöiden elämässä esitetään vanhassa ja uudessa tiedotteessa
erilaisena. Uudessa tiedotteessa käynti puutarhassa on luokiteltu yhdeksi monen ryhmän joka-
vuotisista perinteistä, mutta vanhassa tiedotteessa se on satunnainen osa kävelylenkkiä.

Vanhassa tiedotteessa on myös puutarha-alan erikoissanastoa, joka saattaa luoda vaiku-
telman, ettei asiaa ole tarkasteltu kävijän vaan puutarhan näkökulmasta (kaktushuone, orkidea-
teline, orkidealajike).

Kaupallistumista muissa saman viraston lehdistötiedotteissa

Talvipuutarhatiedotteet kuuluvat ns. tapahtumatiedotteisiin, joiden tavoitteena on lehdistön
välityksellä houkutella tapahtumiin kävijöitä. Funktioltaan ne siis lähenevät mainoksia, minkä
vuoksi ei ole ihme, että tällainen tiedote voi kielellisiltä valinnoiltaan muistuttaa markkinointi-
tekstiä. Tilannekontekstiltaan lehdistötiedotteet eroavat mainoksista kuitenkin siinä, että lehti ei
saa korvausta tiedotteiden julkaisemisesta eikä julkaiseminen siksi ole varmaa vaan toimituksen
harkittavissa. Siksi uudessakin tiedotteessa on myös toimituksellisen aineiston piirteitä,
uutismaisuutta, ja toisaalta monet mainoksen tai markkinointikirjeen piirteet puuttuvat
(esimerkiksi kävijöiden – asiakkaiden – suoraa puhuttelua ei ole muuten kuin tervetulotoivo-
tuksessa). Toinen tilannekontekstin ero kaupallisiin mainoksiin on, etteivät tekstin avulla
houkuteltavat kävijät ole maksavia asiakkaita vaan tapahtuma on maksuton. Talvipuutarha ei
siis suoraan hyödy taloudellisesti, kävipä asiakkaita paljon tai vähän. Kuitenkin myös kaupun-
gin eri yksiköt ovat määrällisesti tulosvastuullisia, ja on todennäköistä, että yksi peruste rahan
saannille kaupungin budjetista on juuri kävijämäärä.

Tapahtumatiedotteiden lisäksi Helsingin kaupungin rakennusvirasto lähettää monen muun-
kinlaisia lehdistötiedotteita: Rakennustyötiedotteissa kerrotaan tulevista kadunrakennustöistä ja
niiden aikaisista liikennejärjestelyistä. Ohjailevien tiedotteiden tehtävä taas on saada kaupun-
kilaiset täyttämään erilaisia velvollisuuksiaan, mm. huolehtimaan osaltaan kaupungin siistey-
destä. Näissä tiedotteissa ei samalla tavalla kuin tapahtumatiedotteissa ole kyse tuotteen
myynnistä. Kuitenkin myös nämä tiedotteet vaikuttavat kaupungin ja viraston imagoon, ja myös
ne ovat muuttuneet parissakymmenessä vuodessa niin, että uusissa tiedotteissa on havaittavissa
merkkejä kaupallistumisesta. Niinpä uusissa rakennustyötiedotteissakin on myönteistä, näkö-
aistiin vetoavaa kuvailua sekä uutuuden ja runsauden retoriikkaa:

Kun liikennejärjestelyt valmistuvat lokakuussa 2000, valmistuu samalla uusi sisääntuloportti lännestä
Helsinkiin. Uutta porttia kehystävät Itämerentorin 16-kerroksinen toimistotalo sekä vastapäätä
myöhemmin valmistuva Nokian uusi toimistokompleksi.
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Kaupallisuus ilmenee rakennustyötiedotteissa siinäkin, että luonnollistuneena tavoitteena
ovat niin suuruus ja uutuus kuin kaupallisten yritysten hyvä:

Lepakko puretaan marras-joulukuussa 1999, mikä mahdollistaa Porkkalankadun leventämisen
Lepakon kohdalla viisikaistaiseksi. – – Rampin purkamisen jälkeen Nokia pääsee aloittamaan oman
tonttinsa rakentamisen Lepakolta ja rampilta vapautuvalle alueelle maaliskuussa 2000.

Uusissa ohjailevissa tiedotteissa kaupallisuus näkyy siinä, että kaupunkilaisia ohjaillaan
suostutellen, heidän hyväänsä vedoten (Parhaan mahdollisen ilonpidon tae on puhdas
puistoluonto ja roskattomat kadut), kun taas vanhoissa tiedotteissa vedotaan sääntöön ja
velvollisuuksiin (Pääsäännön mukaan tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu
puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka – –).

Tekstien kaupallisuus ja kunnallinen tiedottaminen

Talvipuutarhatiedotteiden analyysista ja muista esimerkeistä käy ilmi, että kaupallisuus voi
ilmetä teksteissä monin tavoin: talouselämän ja markkinoinnin sanastona, markkinoinnin
suostuttelevuutena ja taloustekstien varmuutena sekä muinakin markkinoinnin ja yleisemminkin
talouden tekstilaji- ja rekisteripiirteinä. Hallidayn (1994) systemaattis-funktionaalisen kieliopin
termein voi sanoa, että tutkimieni kaupungin lehdistötiedotteiden kaupallisuus ilmenee kaikissa
kolmessa metafunktiossa: Ideationaalisella tasolla asiat nimetään ja luokitellaan hyödyketer-
mein (asiakas, joulukoristelu sesonkikautena). Tuotteen kuvailussa vallitsevat konkreettiset,
aktiiviset prosessit, joiden tekijänä on usein tuote itse. Interpersoonaisella tasolla teksti ilmen-
tää talouselämälle tyypillisiä kirjoittajapositioita, kuten varmuutta ja suostuttelua. Tekstuaalisen
metafunktion alaan puolestaan kuuluu talouselämälle tyypillinen tematiikka (esim. toistuva
teema tuote tai yritys, suunnitelmat ja toteutus luonnollistuneesti uutena teemana), samoin
interdiskursiiviset viittaukset talouselämän rekistereihin, diskursseihin ja tekstilajeihin.

Kaupallisuus ja kaupallistuminen ovat ideologisia käsitteitä. Voikin kysyä, tarvitaanko niitä
lainkaan lingvistisessä tekstintutkimuksessa. Eikö riitä, että puhutaan esimerkiksi tietynlaisesta
tekstiin kirjoittuvasta lukijasta ja kirjoittajasta tai vielä konkreettisemmin esimerkiksi tietyn-
laisista nimeämisistä ja modaalisista valinnoista? Mielestäni ideologisillakin termeillä on paik-
kansa, sillä vasta niitä käyttämällä tekstien kielellisiä valintoja voi peilata muihin samaa ideo-
logiaa ilmentäviin valintoihin. Esimerkiksi yhteiskunnan kaupallistuminen ilmenee paitsi
teksteissä myös siinä, että ennen verovaroin rahoitettuja palveluja yksityistetään ja julkinenkin
rahoitus jaetaan määrällisen tuloksen mukaan. Kielentutkija ei kuitenkaan voi puhua vain
yleisesti tekstien kaupallistumisesta, vaan hänen on osoitettava ne tekstin kielelliset piirteet,
jotka sitä ilmentävät, ja perusteltava, mihin kaupalliseen tarkoitukseen niillä pyritään. On myös
huomattava, että samatkin kielenpiirteet voi irrallisina usein tulkita monin tavoin ja tekstin
ideologinen tulkinta syntyy vasta useiden eri piirteiden yhdistyessä tekstikokonaisuudessa ja
tekstien kokonaisuudessa. Niinpä esimerkiksi pelkkä uusi-sanan käyttö jossakin tekstissä ei
vielä sinänsä tee tekstistä kaupallista.
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Kuntien tiedottaminen -opaskirjasessa puhutaan tiedottamisen lisäksi myös kunnan markki-
noinnista, jossa kunta nähdään tuotteena. Kirjasen mukaan “tiedottaminen pyrkii lisäämään
kunnan sisäistä vahvuutta ja markkinointi vahvistamaan sen asemaa suhteessa muuhun maail-
maan“. Molempien tavoitteena kirjasen tekijät katsovat olevan “kunnan etu“, ja he myöntävät,
että “markkinoinnin ja kunnallisen tiedottamisen välinen rajanveto ei ole helppoa“ ja että
“markkinointi ja tiedottaminen lomittuvat ja sekoittuvat toisiinsa“. (Kuntien tiedottaminen
1995: 34.) Kirjasessa ennustetaan: “Jatkossa markkinointiviestintä, kunnan ’myyminen’ tulee
– – ilmeisesti korostumaan [kunnallisen] tiedottajan työssä.“ Tätä tekijät eivät kuitenkaan pidä
eettisenä ongelmana, “sillä markkinointiviestintäkään ei voi olla valheellista, koska valehtelu ja
yksipuolinen myönteisen totuuden kertominen johtavat ennemmin tai myöhemmin epäonnistu-
miseen“. (Kuntien tiedottaminen 1995: 36.) Niin varmaan jossain määrin onkin. Esimerkiksi
jos talvipuutarhan tunnelma ja koristelu eivät vastaisikaan tiedotteen (esimerkki 2) luomia
myönteisiä odotuksia, vaan kävijät joutuisivat tungeksimaan kuihtuneiden kukkien seassa,
seuraavana jouluna kävijöitä luultavasti olisi vähemmän. Tapahtumatiedotteet myös ovat
avoimesti suostuttelevia, ja kaupungin järjestämän tapahtuman markkinointi rinnastuu luonte-
vasti kaupallisen tapahtuman markkinointiin. Niinpä lukija helpommin voi havaita suostut-
telupyrkimyksen. Ongelmallisempia ovatkin ehkä ne tiedotteet, joissa suostuttelu ei ole yhtä
avointa. Näennäisesti pelkät faktat kertovissa tiedotteissa informatiivinen ja suostutteleva kieli
sekoittuvat (ks. Fairclough 1992: 214–215) ja suostuttelupyrkimyksiä on vaikeampi havaita.

Lehdistötiedotteen ensimmäinen lukija on lehden toimitus, portinvartija, joka päättää,
julkaistaanko tiedote, ja jos julkaistaan, julkaistaanko se sellaisenaan vai kenties hyvinkin
paljon muokattuna. Tiedote täytyy siis myydä ensin toimitukselle, ennen kuin sillä voi olla
mitään vaikutuksia lehden lukijoihin. Monissa aineistoni uusissa lehdistötiedotteissa onkin
toimittajan mielenkiinnon herättämiseksi hauska ja havainnollinen otsikko, vaikka varsinainen
teksti olisikin tyyliltään neutraalimpaa. Viime kädessä toimituksen vastuulle jää, kuinka suos-
tuttelevana tiedoteteksti julkaistaan.
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Synkroninen emergenssi lauseessa

Tapani Kelomäki

Helsingin yliopisto

Lauseet koostuvat sananmuodoista, sanajärjestyksestä ja prosodiasta. Ne siis ovat muotojen
komplekseja, ja niissä on rakennetta. Toisaalta lauseen osilla on merkitys(potentiaali), ja
lauseiden merkitykset ovat noiden merkitysten komplekseja. Lauseen merkityksellä ja sen
osien merkityksillä on suhde. Tämä suhde on aiheenani tässä kirjoituksessa. Muotoilen lä-
hestymistapani kysymykseksi: “Miten lauseen merkitys muodostuu osista, miten merkitys
on lauseissa?“

Periaatteessa käsittelen asiaa yleisemminkin: pohdin, miten merkitys on syntagmoissa,
vaikkapa johdoksissa tai tekstissä. Merkityksenkin käsitän periaatteessa laajasti: käsitän
sen kaikeksi, mitä muoto voi representoida. Tosin tämän luontoisissa peruskysymyksissä
on rajoituttava aluksi sellaisiin tapauksiin, joissa ongelman käsittely tiivistyy ja pysyy
koossa.

Aluksi tarkastelen kokonaisuuden ja osien suhdetta komponentiaalisuuden periaatteen
mukaan, sitten emergenssin kannalta ja lopuksi katson niiden rinnakkaiseloa lausetyy-
peissä. Siten tämä työ on perustavaa käsiteanalyysiä lausetyyppien tutkimustani varten.

Kompositionaalisuus

Kysymykseen “miten merkitys on lauseissa“ on yksi käsitteellisesti selväpiirteinen ja pe-
rinteinen vastaus, kompositionaalisuuden periaate. Lingvistit tuntevat sen paremmin muilla
nimillä, eikä sitä ehkä ole aina tiedostettu taustaoletukseksi, mutta se lienee kuitenkin ollut
merkittävin yksittäinen periaate lausesemantiikassa. Kompositionaalisuuden periaatteen
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mukaan kokonaisuus on osiensa summa (funktio). Semantiikassa kompositionaalisuus
tarkoittaa, että kokonaismerkitys on osien merkitysten funktio. Siten lauseen merkitys
koostuu sanamerkitysten lisäksi myös morfosyntaktisesta rakenteesta eikä muusta.

Tavalla tai toisella kompositionaalisuus tullaan olettaneeksi mm. konkreettis-
tarkoitteisia argumentteja sisältäviin transitiivilauseisiin, vertailurakenteisiin tai ekvatiivi-
lauseeseen.

Transitiivilauseessa Lintu syö orava+a. substantiivit poimivat oliot, verbi mainitsee
aktiviteetin ja sijanmerkintä osoittaa tekijän ja kohteen. Kaikki morfeemit ovat käytössä, ja
kokonaisuuden (denotatiivinen) merkitys on osien funktio. Sanojen konfiguraatio vastaa
lauseen merkitysten konfiguraatiota, lause on asiaintilan kuva: asiaintilan rakenteen näkee
lauseen rakenteesta. (Tempukset ja modukset sopivat tähän osittain.)

Ekvatiivilauseen denotaatio on intensioiden koekstensionaalisuusrelaatio, joka on sym-
metrinen. Siksi lause on symmetrinen, siinä on kaksi rinnastamatonta nominatiivia. siten
ekvatiivilauseessakin kaikki morfosyntaktiset ainekset ovat motivoidussa käytössä: Mount
Everest on Gaurisankar. Se se on. Mielikirjailijani on Hilja Haahti. Ekvatiivilause on sym-
metrinen vain morfosyntaktisesti, muuten se on tavattoman mutkikas (Kelomäki 1997).

Komparatiivisella vertailurakenteella, esimerkiksi Kalle on Ville+ä solaka+mpi, lau-
seen denotaatio on järjestysrelaatio tietyn ominaisuuden suhteen ja lauseen rakenne toistaa
tämän, joten morfeemien tehtävä ja vaikutus kokonaismerkitykseen ovat selkeitä. Teksti-
lauseissa tietenkin on muutakin, esimerkiksi se, mitä kontekstissa tarkoittaa solakka (vrt.
laiha, hoikka, salskea, anorektinen) eikä lauseen arvo ole sama painonvartioiden klubilla ja
keskitysleirillä.

Lingvisteille kompositionaalisuus on tutumpaa käsitteistä isomorfia, ikonisuus, dia-
grammaattisuus, motivoituneisuus, läpinäkyvyys, kuvateoria (Haiman 1985: 1–147, Kelo-
mäki 1997: 119–123), ja tavallaan analogiakin on analogista kompositionaalisuuden kans-
sa. Termit eivät ole läheskään synonyymisia, mutta takana oleva perusidea on samanlainen.
Kielentutkimuksessa lauseiden semanttinen analyysi on suurelta osin etsiytynyt kompo-
sitionaalisuuteen, esimerkiksi generatiivinen semantiikka tai kognitiivinen semantiikka
nojaavat siihen vähintään osittain.

Kompositionaalinen semantiikka on säännöllistä, ja siinä on tehtävissä yleistyksiä.
Muodon ja merkityksen suhde on analysoitavissa, ja voidaan sanoa, miten osamerkitykset
vaikuttavat toisiinsa. Komposionaalisuuden ulkopuolinen jää analyysin ja yleistysten ulko-
puolelle: se on sporadista, idiosynkraattista, fraasistunutta, läpinäkymätöntä jne.

Kompositionaalisuuden alaa voi tarkastella katsomalla, mikä lauseessa on kompositio-
naalista, millaisten yksiköiden välillä se vallitsee ja onko se jäännöksetöntä. Edellisissä
esimerkeissähän lauserakenne on yhdenmuotoinen asiaintilan rakenteen kanssa. Mutta nuo
tapaukset ovatkin täysin sävyttömiä (so. ns. neutraaleja), eikä puhuja juuri oleteta suh-
tautuvan niillä mihinkään mitenkään.

Isukkikohan se sieltä tulla viipeltääkin, ihan pokkana vaan.

Heti huomaa, ettei lauseen muodon ja merkityksen suhde ole morfeemi morfeemilta
analysoitavissa kuin osittain. Mitä "pragmaattisemmista" asioista on puhe ja mitä pitempi
syntagma on, sitä sumeammaksi suhde käy.

Kompositionaalisuuden varaan rakentuva semantiikka on suuri menestystarina, mutta ei
riittävä.



130

Emergenssi

Edellä mainitsin transitiivilauseet ja vertailurakenteet esimerkeiksi kompositionaalisuu-
desta. Kalle on Ville+ä iso+mpi. Kalle kiusaa Ville+ä. Verrattaessa partitiiveja keskenään
huomataan, että niiden merkitys on kokonaisuudesta riippuvainen, ja se vaikuttaa
kokonaisuuden merkitykseen eri lailla. Lauseissa Poika sai käsineen ~ haavan ~ pallon
käteensä. sekä saada-verbin että illatiivin tulkinnat vaihtelevat, joten kokonaisuuden
merkitys ei ole pelkästään osista riippuvainen, vaan myös kokonaisuus vaikuttaa osiin.

Fraaseissa merkityksen ko(n)tekstuaalisuus on aivan ilmeistä, ne on (esi)ymmärrettävä
kokonaisuuksina sanamerkityksistä huolimatta, eikä lähiparafraasius toimi tavalliseen ta-
paansa. Esimerkiksi tårta på tårta tai kieli vyön alla voidaan ymmärtää “kirjaimellisesti“,
jolloin niillä voi viitata samaan suhteeseen kuin lausekkeilla tårta under tårta ja vyö kielen
päällä, mutta silloin ne eivät enää ole fraaseja.

Tällaisissa tapauksissa kokonaisuuden ja osien merkitysten suhde ei ole kompositionaa-
linen, vaan kokonaisuuden merkitys on muuta kuin osiensa funktio. Tätä on emergenssi.

Emergenssillä on muitakin määritelmiä. Lingvisteistä asian muotoilee selvästi esimer-
kiksi George Lakoff: osien ja kokonaisuuden suhde on emergenttinen, jos kokonaisuus on
osista riippuvainen mutta ei niistä ennustettavissa (1987: 148). Pihlström filosofina esitte-
lee systemaattisesti erilaisia emergenssikäsityksiä (2000: 5–7). Ulottuvuuksia on useita
eikä yksimielisyyttä emergenssistä ole, ei myöskään ongelmatonta ja selkeää määritelmää.
Väljästi mutta olennaista hukkaamatta voi sanoa, että emergenssiin kuuluu redusoitumatto-
muus: kokonaisuuden ominaisuuksia ei voi palauttaa osien ominaisuuksiin eikä päin
vastoin (ma.). Tällaisena emergenssi on kompositionaalisuuden komplementti. Tässä yh-
teydessä en puutu merkityksen ontologiseen ja/tai epistemologiseen luonteeseen, mutta en
malta olla mainitsematta Pihlströmin konstruktivistista ja pragmaattista hahmotelmaa kie-
len, ontologian, epistemologian ja emergenssin suhteista. Sen mukaan kielessä näkyy onto-
logiset sitoumuksemme: miten jokin on olemassa, näkyy siinä, miten tuo jokin on kielen-
käytössä. Sanat ja kielioppi (laajasti ymmärrettynä) jatkuvasti kehkeytyvät käytössä; toi-
saalta ne ovat riippuvaisia olemassa olevista sanoista ja kieliopista. Ontologia siis ilmenee
puhetavoissa, kielen käytänteiden verkostossa. Oliot käsitteistettyinä ovat olemassa tässä
verkostossa. Verkoston ja sen osien suhde on emergentti. Olennaista on, ettei Pihlström
puhu lingvisteille tuttujen esimerkkisanojen kuten hevonen tai puu kontekstittomasta sana-
semantiikasta, vaan vaikeammista tapauksista, esimerkiksi sanasta sielu. Pihlstömin kanta
on perheyhtäläinen vanhan Wittgensteinin kannan kanssa kielen ja maailman suhteista ja
siis esim. kielipeleistä. (Ma. 10–14.)

Myös Määttä ja Nyman tarkastelevat kielen emergenttisyyttä sekä yleisesti että ottaen
huomioon sosiaalista kontekstia. Määtänkään mukaan kokonaisuus ei palaudu osiinsa. Hän
määrittelee emergenssin Bhaskaria (1978) seuraten: ilmiö (tai ominaisuus) A on emergentti
B:stä (A emergoituu B:stä), jos A saa joko diakronisesti tai synkronisesti alkunsa B:stä
siten, että se pystyy vaikuttamaan takaisin B:hen eikä se ole kausaalisesti tai taksonomisesti
palautettavissa B:hen (Määttä 1999: 32). Toisin sanoen kokonaisuus vaikuttaa itsensä muo-
dostumiseen osista. Määttä tarkastelee tuota muodostumista ajassa, siis diakronisesti: miten
kielen muutos on jatkuvaa ja kaikentasoista kehkeytymistä (ma. ja 2000). Asia on varsin
laajakantoinen. Esimerkiksi Nyman pohtii kielen makro- ja mikrotasojen – siis langue ja
parole -tasojen – emergenttistä suhdetta kielen muutoksissa puhujien yksittäisten tekojen
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kertyminä. Tekoja ohjaavat muoti, sosiaalinen integraatio tai segregaatio, uutuudenviehätys
ym. vaihtelevat seikat. Miten määrä muuttuu kertymissä laaduksi, mikä innovaatio jää
elämään, on oikullista, “näkymättömän käden“ ohjaamaa. (Nyman 2000.) Näin kieliopillis-
tuminen ja leksikaalistuminen ovat emergenttisiä.

Tässä esityksessä pohdin synkronista emergenssiä, merkityksen olemista kompleksi-
sissa ilmauksissa, Määttä ja Nyman taas pohtivat diakronista emergenssia kielen muutok-
sessa. Synkroninen ja diakroninen emergenssi kohtaavat puhehetkellä, mutta diakronisella
emergenssillä on suhteensa myös komponentiaalisuuteen: kompleksiset muodot tavalla tai
toisella kuluvat ja muuttuvat läpinäkymättömiksi (Haiman 1985: 157–229), toisaalta eräis-
sä tapauksissa “kieli oikoo itseään“ kohti yhden muodon yhden merkityksen systeemiä
(Itkonen, E. 1983: 208–209). Siis muoto, joka joskus on (ollut) läpinäkyvä, esim. maa+
ilma, on jo alkanut elää elämäänsä, yhtenä sanana fonologisissa prosesseissa, sillä tuskin
kukaan mieltää sanoja mailma tai maalima enää osiensa summiksi. Sekä diakroninen että
synkroninen emergenssi ovat post hoc: etukäteen ei voi ennustaa, miten joku ymmärretään
tai minne kieli muuttuu, mutta jälkikäteen on käsitettävissä, miksi kävi miten kävi.

Emergenssiä on paljon lingvistiikan ulkopuolella, esimerkiksi henkilönhavainnoinnissa
hahmontunnistus. Käsittääkseni asia on lingvisteille ainakin implisiittisesti tuttu (esim.
diakronisessa rekonstruktiossa tai tekstisemantiikassa), muttei aina kunnolla käsitteistetty.
Lingvistit eivät käytä sanaa emergenssi, vaan yleisellä tasolla on puhuttu holismista, glo-
baalisuudesta tai hahmosta (esim. Anttila 1977), mutta eivät synteesi tai fuusiokaan ole
aivan eri asioita. Täsmällisemmin asiasta puhuu Terho Itkonen käyttäen sanaa (syntakti-
nen) hahmo ja pintavaikutusyhteys. Hän puhuu hahmoista psykologiaperäisinä käsitteinä ja
viittaa Eino Kailaan sekä toteaa kokonaisuuksien ja osien välisen “epäadditiivisen“ sum-
mautumisen. Tosin en ole aivan varma hänen kannastaan redusoitumattomuuteen. (Itkonen
1976: 58–60.)

Emergenssi on metodologisesti marginaalisessa asemassa säännölliseen (kompositio-
naaliseen) verrattuna. Poikkeuksellisuus, sporadisuus, arbitraarisuus yms. ovat singulaa-
risia, eivätkä siten metodologisesti kovin komeita.

Emergenssiä on kaikenkokoisissa syntagmoissa sanojen sisällä, sanojen välillä, aina
teksteihin asti. Tunnetusti sananjohto ei ole niin produktiivista ja läpinäkyvää kuin taivutus.
Toisin sanoen sanajohdossa on paljon leksikaalistumista ja emergenssiä. Suomen mutkik-
kaassa johtomorfologiassa sitä on joka johtimessa vähintään jonkin verran, joissakin
huomattavasti. Esimerkiksi -kas-johtimella johdetaan verraten harvoja produktiivisia ja
komponentiaalisia johdoksia, kuten possessiiviset mutkikas, sisukas, hartiakas, mehukas,
ponnekas, kulmikas jne. tai ruokien nimitykset kohokas, munakas jne. (Ks. Vesikansa
1977: 25, 62–63, 84–86). (Lähes) kielenvastaisia löytyy vaivatta *niskakas, *piimäkäs,
*junakas, *belgiakas... Leksikaalistuneita ovat hollannikas, nousukas, pallokas, nenäkäs ja
talokas, joissa merkitys siis on emergenttisesti. Joskus leksikaalistunut ja produktiivinen
merkitys ovat olemassa ja ne voi (hieman pinnistäen) laittaa samaan kontekstiin.

Munakas kana hautoi lastaan, jonka munakas isä lauleli tunkiolla. Tästä syystä jo orastanut
vegaanius sai Kallen nyt täysin valtaansa ja hän luopui aamiaismunakkaastaan.

Yhdyssanoissa kokonaisuuden merkitys on emergenttinen mm. Lakoffin määritelmän
mielessä: yhdyssanan merkitys on osista käsin ymmärrettävissä, mutta ei niistä ennustet-
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tavissa: esimerkiksi tuulilasi, maalipotku ovat aivan spesifejä osien merkitysten yhdistel-
miä, joiden ymmärtäminen vaatii leksikaalista tietoa. Spesifi merkitys on konventionaalis-
tunut yhtenä mahdollisena kombinaationa, joka ei ole syntynyt erikseen tuulesta ja lasista,
maalista ja potkusta. puujalka on puusta tehty jalkaproteesi (tai iskusta turta (urheilijan)
jalka), mutta jalkapuu ei ole jalasta tehty puuproteesi. puupää ei myöskään ole proteesi, ja
toistaiseksi leksikaalistumaton pääpuu on monitulkintainen (ellei se jossain sosiolektissä
satu tarkoittamaan jotain), koska siltä puuttuu emergenttinen ja spesifi merkitysyhdistelmä,
jolle pääpuu olisi varattu (vrt. jalkapuu). Toki kokonaismerkitys voi olla synkronisesti
kokonaankin emergentti, kuten sanoissa jalopeura, verilöyly tai laiminlyönti.

Emergenssi voi olla tuntuvaa ja koko kontekstia sävyttävää. Sen lähde voi olla yksi
morfeemi, josta vaikutus säteilee ympäristöön: Kalle myy makkaraa. Kalle voi olla kun-
niallinen liha-alan yrittäjä tai kotitarveteurastaja. Mutta lauseessa Kalle myyskentelee
makkaraa. -skentele-johtimen ansiosta kokonaisuuden ja osien merkitykset muuttuvat: kon-
tekstin sosiaalinen status alenee, makkara saattaa olla pimeää, myyntila on korkeintaan
kioski jne. Näin kokonaisuus riippuu osista ja osat kokonaisuudesta, ja eksplisiittisen ana-
lyysin mahdollisuus pienenee. Vaikka emergenssin lähteenä on yksi johdin, on tapaus sel-
västi emergenttinen, sillä pejoratiivistava vaikutus ei toimi kaikissa syntagmoissa: Kalle
uiskentelee joessa. Toiminta on kunniallista, vaikka ehkä huoletonta.

Syntagman pidentyessä emergenttisyys kasvaa. Tekstin merkityksiä ei voi palauttaa
osien merkityksiin ottamatta ko(n)tekstia huomioon. Tekstillä on aina monta tulkintaa, joi-
hin vaikuttavat lukijan tuntemat tekstit, tekstilaji jne. Aina tekstille tulee annetuksi jokin
tulkinta, se tulee sijoitetuksi johonkin kontekstiin eikä tulkitsija ole olettamatta puhujalle
intentioita.

Teksteissä on koherenssia, eikä mikä tahansa ole teksti. Tekstin ymmärtäminen vaatii
sen osien suhteiden ja kokonaisuuden tajuamista sekä tekstin suhteuttamista kokemuksiin
ja odotuksiin. (Esim. Kalliokoski 1992.) Osa ymmärtämisestä on aukkojen täyttelyä ja yh-
teisiin tietorakenteisiin suhteuttamista, osa taas kulttuuri- ja henkilökohtaisesti vaihtelevaa,
ideologista, "tervejärkistä" (ei aina harkittua) jne. Lukijan tulkinta ylittää tai ohittaa kirjoit-
tajan tulkinnan omilla assosiaatioillaan.

Vaikka tulkinta onkin kontekstikohtaista, tekstit toimivat konventioiden ehdoilla. Teks-
teissä on kompositionaalisuutta: tempuksilla ilmaistaan ajallisia suhteita, tekijää ilmaistaan
tai häivytetään persoonien ja passiivin tai refleksiivin vaihtelulla, -han yms. luovat presup-
positiota yhteisestä tiedosta ja yhteisesti hyväksytyistä arvoista. Asiatyyli koostuu tietyn-
laisen konvention noudattamisesta, ja muiden kuin asiatyylisten ainesten käyttämättö-
myydestä.

Kollokatiiviset säännöt ovat sopivaisuuden motivoimia vierekkäisten sanojen esiinty-
misrajoituksia. Ne ovat tyylikohtaisia, ja tyyli emergoituu myös noiden sääntöjen noudatta-
misesta. Mutta niitä rikkomallakin luodaan tyyliä ja tunnelmaa. Tällöin tyylin merkitys on
tekstissä negatiivisesti, poikkeuksina tyylistä. Kollokaatioden rikkomiset ovat analysoita-
vissa, mutta se, miten ne vaikuttavat tekstin merkitykseen, on emergenttistä, ja kussakin
tapauksessa vaikutus on erilainen: Sisällöntuotanto. Reksi avasi lukukauden.

Kuten Rahtu toteaa, ei tekstistä voi juuri eristää ironista tulkintaa aiheuttavia aineksia
kuin paikoittain (1991: 193–195). Teksti on ensin ymmärrettävä joksikin ja sitten tunnis-
tettava “kuvaa vääristävä elementti“, vähättely, liiottelu tms., sekä ironian kohde, ja kaiken
on oltava sopivassa soinnussa kuulijan arvomaailmaan (mas. 202–207). Kuitenkin ironia
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voi olla koko tekstin tarkoitus, ja kun teksti on ironiseksi tulkittu, on siihen vaikea enää
suhtautua neutraalisti. Näin ironia on emergenttisesti tekstissä, kuten kaikki puhujan merki-
tykset (Grice 1975) (silloin kun niitä voi eristää). On ihmeellistä, että ihmiset osaavat iro-
niaa tarkoittaa ja tulkita suhteellisen samansuuntaisesti konventioiden hämäryydestä ja
tapauskohtaisuudesta huolimatta. Tätä ihmeellisyyttä ei tiukkaan analyysiin ja laajoihin
yleistyksiin pyrkivä tutkimusote tavoita. (Ks. myös Rahtu 2000.)

Kompositionaalisuus ja emergenssi lausetyypeissä

Palaan nyt kysymykseeni “Miten lauseen merkitys koostuu osien merkityksestä?“ emer-
genssin ja kompositionaalisuuden kannalta. Katson, millaisia suhteita osilla ja kokonai-
suuksilla lauseissa on, siis miten lauseet ovat semanttisesti hajotettavissa tai millaisia
kokonaisuuksia osista on koostettavissa. Aihe on laaja ja tutkimukseni lausetyypeistä vasta
alkuvaiheessaan, joten seuraava on käsitteenmuodostusta, tarpeellisten erontekojen kartoi-
tusta ja stereotyyppisten esimerkkitapausten tarkastelua. Jatkotutkimus on systemaatti-
sempaa ja empiirisesti edustavampaa.

Hakulinen ja Karlsson tarkoittavat lausetyypeillä hieman pelkistetysti sanoen kiteyty-
neitä lauserakenteita, joilla on useita syntaktisia, semanttisia ja pragmaattisia erityispiirteitä
(1979: 91–93). Vaikka kritiikkiä lausetyypistöä kohtaan (mm. Hakulinen ja Karlsson itse
suullisesti) on esiintynyt, ei lausetyypistö ole korvautunut juuri millään, ja siitä kokonai-
suutena puhutaan olennaisesti entiseen tapaan (mm. Vähämäki (1987) tai Schot-Saikku
(1993)). Tässä lähden lausetyyppien perusideasta, siitä että niillä useita eri tason piirteitä
(muuten ks. Kelomäki 1997: 119–150), ja tarkastelen muutamaa tapausta emergenssin ja
kompositionaalisuuden kannalta.

Eksistentiaalilauseissa, esimerkiksi Lasissa on maitoa. Tuvassa nukkuu renkejä. Alussa
oli suo, kuokka ja Jussi., “eksistentiaalisuus“ tai “esittelevyys“ (tai muu sellainen merkitys
mikä erottaa sen “nomaalilauseesta“) on lauseessa emergenttisesti, vaikka lauseen tulkin-
taan eksistentiaaliseksi vaikuttaa käänteinen sanajärjestys, mahdollinen lukuinkongruenssi
ja nominatiivin puute. Jos jokin niistä puuttuu, vähenee lauseen tulkittavuus eksistentaa-
liseksi Maitoa on lasissa. Lasissa on maito. Näiden lauseiden NP:iden presuppositiot ja
definiittisyydet ovat erilaisia kuin eksistentiaalilauseessa, samoin käytettävyys konteks-
teissa esimerkiksi sen mukaan, millaisiin väitteisiin lauseet ovat vastaväitteitä tai oikaisuja.

Useinkin lausetyypeissä emergenssi hajautuu pitkin lausetta, eikä voi osoittaa spesifiä
lähdettä tietylle tulkinnalle. Erityisen mielenkiintoinen tältä kannalta on tulosrakenne NPelat

+ V + NP:

1. Pojasta tuli mies.
Takista tuli housut, housuista tuli liivit, liiveistä tuluskukkaro.

Lause (1) ilmaisee muutosta: puheena on yksi entiteetti, joka puberteetista tai muusta
metamorfoosista selvittyään kuuluu uuteen kategoriaan. Poikamaisuus referentin olemuk-
sena loppuu ja miehisyys alkaa. NPelat ilmaisee lähdettä ja sanajärjestys on siinä mielessä
"normaali", että lauseen alussa on tuttu elementti ja lopussa uusi. Rakenne ei syntaktisesti
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vaikuta kovin kummalliselta, vaikka useissa kielissä sen käännösvastine on erilainen.
Semanttisesti tulosrakenne on monessa suhteessa aivan omalaatuinen. Se koodittaa ole-
muksen muutosta ja on siten kompositionaalinen, että se voidaan osiksi analysoida, ja
osoittaa, miten osat muodostavat kokonaismerkitystä. Paradoksaalista tässä on se, että
kokonaismerkitys on silloin jo edellytetty.

Tulosrakenteella on sukulaisia: lause (2) on muodoltaan sen kaltainen, mutta ei merki-
tykseltään, (3) taas on muodoltaan erilainen mutta merkitykseltään melko samanlainen kuin
(1).

2. Ojasta tuli mies.
3. Poika tuli mieheksi.

Lauseessa (2) muutos on konkreettinen paikanmuutos ja ojasta saa lokaalisen tulkin-
nan. Sanajärjestyksensä ansiosta lauseella on mahdollisuuksia tulla tulkituksi esittelyraken-
teeksi (vrt. Ojassa oli mies.).

Olemuksen muutosta ilmaiseva luenta edellyttää puheena olevilta entiteeteiltä poten-
tiaalia muuntua toisikseen.

4. Miehestä tuli poika.

Lause on konkreettinen tulosrakenne vain, jos miehen sisäeritys ratkaisevasti muuttuu.
Muutoin on kyse (ainakin näennäisesti) metaforiseksi muutokseksi tulkitusta oireyhtymästä
(johon kuuluu esimerkiksi formulakilpailujen seuruuta, kontrollin pettäminen pienoisrauta-
tiemessuilla tai anabolisten steroidien nautintaa). Paikanmuutostulkintaan lause ei helposti
taivu: mies ei synnytä.

Prototyyppisten irtolauseiden tarkastelu selventää käsitteellisiä eroja, eikä niissä mah-
dollisen kontekstin vaikutus ole dramaattinen. Seuraavissa tapauksissa kokonaisuuden
määräytyminen osista on osittaista ja lauseen tulkinta imee aineksia kontekstista, joten
tapaukset ovat hyvin emergenttisiä. Kiinnostavia tapauksia löytyy helposti lisää, esimerk-
kejäni voi analysoida pitemmällekin ja emergenssin määrä kasvaa edelleen, jos lauseessa
on esimerkiksi attribuutteja tai adverbiaaleja. Tässä on tyydyttävä vain väläyttämään kirjon
laajuutta.

Miehen kylkiluusta tuli nainen.

Lause ilmaisee lähinnä metamorfoosia, sillä paikanmuutos edellyttäisi naisen potentiaa-
lisen eksistenssin presupponointia miehen kylkiluuhun, mutta Adamhan oli yksin. Tulkinta
tulosrakenteeksi vaatii juutalaiskristillisen kulttuuriperinnön tuntemista, ja se ylittää kom-
ponentiaalisen tulkinnan. Näin kulttuuripiirissämme ohjaudutaan metaforiseen luomis-
kertomuksen jälkeiseen kontekstiin ja tulkintaan, joka vaimentaa esimerkiksi kysymykset,
kuluiko Eevaan koko kylkiluu tai mitä muista kylkiluista olisi tullut.
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Sittemmin synnytyksistä on huolehtinut nainen, ja maailmantieto siitä vaikuttaa olen-
naisesti tulosrakenteiden muotoisten lauseiden tulkintoihin. Lause

5. Tytöstä tuli nainen.

on tulosrakenne kuten (1), ja lauseella (4) myös on feminiininen vastine

Naisesta tuli tyttö.

vaikka naisten regressiotaipumukset eivät liene niin selväpiirteisiä kuin miesten. Lause voi
saada lokaalisenkin tulkinnan, joka lienee irtolauseelle prototyyppinen, koska synnyttä-
minen on yksiymmärteistä ja yleistä. Joskus synnytystulkinta on ainoa mahdollisuus:
Naisesta tuli kaksoset. (ellei ole puhe horoskoopista).

Miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia silloin kun lauseilla

Naisesta tuli mies.
Miehestä tuli nainen.

puhutaan sukupuolenvaihdosleikkauksen ja sitä seuraavan hormonihoidon ja kulttuurisen
muutoksen tuloksesta. Kun metaforisten tai tilapäisten muutosten mahdollisuuksia on
useita, ei ilman kontekstia voi päättää, onko kysymys naamiaisista, kasvatuksesta, armei-
jasta ...

Tytöstä tuli poika ~ mies ~ Rambo.
Pojasta tuli tyttö.
Loukkaantumisen jälkeen kovaluisesta puolustaja Vasiljevista tuli joksikin aikaa neiti.

Tulosrakenteen NP ei juuri ole agentiivinen. Sanajärjestyksen muutos, NP:n siirtyminen
subjektin tyypilliselle paikalle, vaikuttaa NP:n herkkyyteen tulla tulkituksi rooliltaan tyy-
pilliseksi subjektiksi, agentiksi, vaikka tarinan sankari tuskin kontrolloi tapahtumien
kulkua.

Poika tuli naisesta, lopultakin, viikon laskettua myöhemmin.

Tulosrakenteisuus voi kärsiä, jos vaihtaa verbiä tai ablatiivin elatiiviin. Monitulkintai-
suus kasvaa, ja tilanteinen ja maailmantietoon kytkeytyvä emergenttinen tulkinta saa uusia
mahdollisuuksia. Lauserakenne on kuitenkin edelleen melkein sama:

Pojasta meni ~ pääsi ~ livahti ~ lipsahti mies (ja hän siis osoittautui mammanpojaksi).
Tästä ei mene mitään. (Vrt. Tästä ei tule mitään.)
Autosta meni romu. (Vrt. Autosta tuli romu, auto meni romuksi, auto tuli romuksi.)
Naiselta tuli poika ~ ehdotus ~ selkäsauna.
Naiselta livahti tyttö (karkuun?).

Tulosrakenteeseen käyvät verbit ovat empiirisesti kartoittamatta, mutta jotain yleistä
voi sanoa. Monet muutosta ja tulemista kuvaavat verbit ovat tulosrakenteeseen sopivia
(tulla, syntyä, kasvaa, kehittyä jne.) Verbeillä on kuitenkin sellaisia aspektuaalisia ja teon-
laatueroja, että kaikki eivät käy kaikkiin *Aihiosta kasvoi akseli. *Vuosimiljoonien saa-
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tossa liskoista syntyi linnut. Jotkut liikeverbit taas ovat tulosrakenteeseen liian konkreettisia
aina, esimerkiksi saapua tai kulkea. Toisaalta tuleminen on abstraktia nimenomaan ela-
tiivisen NP:n seurassa. Tulosrakenteessa muutos ei ole menemistä, eikä mennä käy tulos-
rakenteeseen, mutta translatiivin seurassa sen voi tulkita abstraktia muutosta ilmaisevaksi.
Ottamatta tässä kantaa siihen, olisivatko tulosrakenne ja NP + mennä + NPtrans lause-
tyyppejä Hakulisen ja Karlssonin (1979) (nyky)hengessä, sanoisin niitä tällä hetkellä
syntagmaattisiksi hahmoiksi, joilla on kiteytynyt rakenne, tietty emergenttinen merkitys-
potentiaali, rajoituksia niissä esiintyvissä sanoissa jne.

Tulosrakenteen analyysissa näkyy verbikeskeisen lausesemantiikan rajallisuus: NPelat +
V + NP -lauseiden verbeille ei voi antaa argumenttikohtaisia semanttisia määrityksiä viit-
taamatta kokonaismerkitykseen, vaan lausekkeilla on verbistä riippumattomia suhteita
siihen. Eikä tulosrakenteen lauserakenteesta näy asiaintilan rakenne, vaan se on konventio-
naalistunut monenlaisten sisältöjen ilmaisemisiin. Lauseen ymmärtäminen on hermeneutti-
nen kehä: on ymmärrettävä kokonaisuus, jotta ymmärtäisi, miten osat kokonaisuuteen
vaikuttavat, mutta kokonaisuutta ei voi ymmärtää ilman osia. Ymmärtäminen tapahtuu
kuulijassa tai tutkijassa, hän antaa konteksissa tulkinnan, jonka mukaan se voidaan analy-
soida. Analyysi ja synteesi tapahtuvat lomittain. Tällaisessa prosessissa puhekäytänteet
uusintuvat ja kielen käytänteiden emergenttinen verkosto kehkeytyy.

Päätelmiä

Kaikissa ilmauksissa on sekä kompositionaalisuutta että emergenssiä. Kompositionaalisuus
on ilmauksen normatiivisuutta ja strukturaalisuutta. Emergenssi on yksi olennainen ehto
ilmauksen tulkinnalle kontekstissa: ilmauksen ymmärtämiseksi kontekstissa ei riitä dekon-
tekstualisoitujen “kirjaimellisten“ merkitysten summa. Emergenssi on usein tuntuvaa: yhtä
morfeemia muuttamalla tulkinta voi muuttua aivan toiseksi, eikä vain vaihdetun morfeemin
merkityksen verran.

Lausetyyppi on kieliopillistuma, jossa merkitys on mutkikkaasti. Keskeinen kysymys
on lausetyyppien analysoitavuus: miten pitkälle ne voidaan hajottaa osiinsa ja mitä ovat
hajottamattomat emergenttiset kokonaisuudet.

Lupaava emergenttinen tapa suhtautua lausetyyppeihin on pitää niitä sumeina produk-
tiivisina hahmoina esimerkiksi Anttilan tyyliin (1977, ks. myös Kelomäki 1997: 124). Tai
niitä voi tarkastella kielen morfosyntaktisen kokonaisuuden kannalta, motivoituneina
komplekseina syntaktisten muotojen pintavaikutusyhteyksissä, jollaista näkyy esimerkiksi
omistusrakenteen ja eksistentiaalilauseen välillä. On myös selvää, etteivät Hakulisen ja
Karlssonin lausetyypit sellaisenaan riitä, vaan ehdokkaita kiteytyneiksi syntagmoiksi on
etsittävä vaikkapa Kauppisen (1998) puhekuvioista.
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Transitiivisuuden käsitteen määrittelystä

Seppo Kittilä

Turun yliopisto

Transitiivisuus voidaan yleisesti määritellä kielenulkoisen transitiivisen perusteon kielen-
tämiseksi ja siihen liittyviksi seikoiksi. Transitiivisuutta on määritelty semanttisesti, syn-
taktisesti/rakenteellisesti ja pragmaattisesti. Nämä määrittelyt painottavat eri transitiivi-
suuden aspekteja, mikä luonnollisesti johtaa eroihin niiden välillä. Artikkelissani esittelen
lyhyesti muutamia erilaisia transitiivisuusmäärittelyjä sekä pyrin tuomaan esille niiden
hyvät ja huonot puolet. Käsittelen myös seikkoja, joille eri määritelmät perustuvat.

Semanttisesta transitiivisuudesta

Semanttisesti tai ontologisesti transitiiviseksi voidaan määritellä teko, jossa tietoisesti toi-
miva teon suorittaja (agentti) kohdistaa teon tiettyyn oman itsensä ulkopuoliseen kohtee-
seen (patientti), jonka tila muuttuu havaittavalla tavalla tämän teon seurauksena. Tällä
tavalla transitiivisuus on määritelty esimerkiksi seuraavissa:

In accordance with the etymology of the term, semantic transitivity evokes the idea of
something passing (transit) from one participant to the other, from agent to the object. We are
led to think that a sentence meaning, for instance “the gardener killed the rabbit” is typically
transitive, since it implies some intention in the agent which is realized in the action, whose
effect is to modify the state of the object: from the will in the gardener’s mind something is
passed into the outer world, a thing which is manifested in the fact that the rabbit is dead.
(Lazard 1998: 236.)
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Semantic definition of transitive event
a. Agent: The prototypical transitive clause involves a volitional, controlling, actively-
initiating agent who is responsible for the event, thus its salient cause.
b. Patient: The prototypical transitive event involves a non-volitional, inactive non-
controlling patient who registers the event’s changes-of-state, thus it’s salient effect.
c. Verbal modality: The verb of the prototypical transitive clause codes an event that is
compact (non-durative), bounded (non-lingering), sequential (non-perfect) and realis (non-
hypothetical). The prototype transitive event is thus fast-paced, completed, real, and
perceptually and/or cognitively salient. (Givón 1995: 76.)

Kuten molemmista edellä esitetyistä määrittelyistä käy ilmi, agentti on yksin vastuussa
teosta, joka johtaa selvästi havaittavaan muutokseen patientin tilassa. Tärkeitä semanttisen/
ontologisen transitiivisuuden kannalta ovat teon suorittajan toiminnan tietoisuus, kontrolli
ja tahdonalaisuus sekä se, millä tavalla teko vaikuttaa kohteeseen. Semanttinen transitii-
visuus ei määräydy pelkästään teon partisipanttien lukumäärän perusteella, vaan myös
partisipanttien semanttiset roolit ovat sen kannalta erittäin tärkeitä. Esimerkiksi kaksi-
partisipanttista tapahtumaa ‘hän näki minut’ ei voida pitää korkeasti transitiivisena, koska
siinä ei ole selvää agenttia ja patienttia. Kuitenkin vain kaksipartisipanttiset teot voivat olla
transitiivisia (vrt. alla). Molemmat ontologisen transitiivisuuden kannalta keskeiset kriteerit
ovat selviä jatkumoja, eivät yksinkertaisia dikotomioita. Onkin täysin mahdoton sanoa,
minkä teon kohdalla semanttinen transitiivisuus loppuu ja semanttinen intransitiivisuus
alkaa. Tietysti kaikki teot, joissa ei ole agenttia tai patienttia voidaan automaattisesti sulkea
transitiivisuuden ulkopuolelle. Edelleen on vaikeaa erotella samantyyppisiä tekoja toisis-
taan niiden ontologisen transitiivisuuden perusteella. On esimerkiksi vaikeaa verrata kie-
lenulkoisten tapahtumien ‘hän pesi maton’ ja ‘hän maalasi talon’ transitiivisuuden astetta
toisiinsa. Toisaalta voi kysyä, onko tällainen erottelu ylipäätään tarpeellista.

Korkean semanttisen transitiivisuuden kriteerit ovat toisistaan täysin riippumattomia:
muutos agentiivisuudessa ei edellytä vastaavaa muutosta patientiivisuudessa tai päin-
vastoin. Tämän lisäksi teko tai tapahtuma saattaa koostua vain agentin toiminnasta (‘hän
juoksi’) tai se voi olla spontaani muutos tietyssä patientissa (‘hän kuoli’). Transitiivisessa
teossa molemmat ominaisuudet ovat kuitenkin pakollisesti läsnä. Esimerkiksi tapahtuma
‘hän kuoli’ on intransitiivinen ja ‘minä tapoin hänet’ transitiivinen, koska vain jälkimmäi-
sessä patientin tilan muutos seuraa agentin siihen kohdistamasta teosta. Muutos sinällään
on sama molemmissa tapauksissa. On hyvin vaikea sanoa, kumpi näistä on transitiivi-
suuden kannalta tärkeämpi ominaisuus, koska molemmat vaikuttavat ratkaisevasti transi-
tiivisuuden ilmaisemiseen. Perusteluja on esitetty molempien puolesta. Esimerkiksi Hopper
(1985: 67) ja Tsunoda (1985: 393) pitävät patientin tilanmuutosta transitiivisuuden kan-
nalta tärkeimpänä kriteerinä, kun taas Kegl (1985: 135) kannattaa agentiivisuutta. Kuiten-
kin patientiivisuutta voidaan niistä ehkä pitää primaarimpana, koska se vaikuttaa usein
suoremmin transitiivisuuden ilmaisemiseen.

Semanttiset määrittelyt kuvaavat vain transitiivista tapahtumaa semanttisesti/onto-
logisesti ottamatta millään tavalla kantaa siihen, millaisilla rakenteilla kielten tulisi tätä
tekoa kuvata. Semanttisten määrittelyjen voima ja heikkous piilevät juuri tässä. Ensinnäkin,
ne pystyvät parhaiten määrittämään transitiivisen peruslauseen typologisesti, koska niillä ei
ole “rakenteellisia rasitteita”. Lauseen transitiiviseen merkintään vaikuttavat semantiikan
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lisäksi kuitenkin monet muut seikat, joita semanttiset määrittelyt eivät pysty huomiomaan.
Tämän takia pelkkä semanttinen määrittely ei ole riittävä, vaikka se onkin transitiivisuuden
merkinnän typologisessa tutkimuksessa eittämättä paras. Oletettavaa on esimerkiksi, että
kaikkien mahdollisten tekojen ja tapahtumien joukossa juuri edellä määriteltyjen tyyppiset
ovat niitä, jotka kielennetään perustransitiivilauseella kielestä riippumatta.

Syntaktisesta transitiivisuudesta

Rakenteellisen transitiivisuuden kannalta tärkeitä ovat primaaristi argumenttien lukumäärä
tai verbin valenssi (syntaksi) sekä myös niiden muoto (morfologia). Typologisesti tärkeim-
piä lauseiden transitiivisen merkinnän kannalta ovat kuvattavan teon välittömät partisi-
pantit, eli ne, joiden takia kuvattava teko on sellainen kuin se on. Vapaat määreet ovat
transitiivisuuden kannalta epäolennaisempia. Välittömiä partisipantteja voidaan kielentää
lauseen ytimeen kuuluvilla argumenteilla. Kaksipartisipanttista tekoa kuvaava verbi on
aina sellainen, joka sallii kahden argumentin ilmaisemisen, mutta ei edellytä sitä. Verbin
valenssi ei siis suoraan määritä lauseen transitiivisuutta, vaan se luo vain puitteet transi-
tiivisuuden ilmaisemiselle. Syntaktisesti määritelty transitiivisuus eroaa semanttisesta siinä,
että erot eri lausetyyppien välillä ovat hyvinkin selviä, kun taas semanttinen transitiivisuus
on selvä jatkumo.

Puhtaimmin rakenteellisten määritelmien mukaan tärkeää on vain argumenttien luku-
määrä. Tällaisten määritelmien mukaan jokainen kaksipaikkainen verbi (tai lause) on tran-
sitiivinen riippumatta sen semantiikasta tai argumenttien muodosta. Vastaavasti kaikkia yk-
siargumenttisia verbejä (ja lauseita) on pidettävä intransitiivisina. Tälla tavalla transitiivi-
suuden määrittelee esimerkiksi Jacobsen (1985: 89):

Transitivity in natural language is commonly approached in one of the two ways. One
approach, owing its origin to predicate logic, defines transitivity in terms of the number of
noun arguments necessary to make a predicate coherent. A predicate requiring only one such
noun argument is termed intransitive and a predicate requiring two or more transitive. This
definition is blind to the relationship obtaining between the two arguments, according equal
transitive status to English verbs such as differ, resemble and meet as to the verbs hit and eat.
In a language marking case, no difference in transitive status is accorded to verbs requiring
different case patterns, as long as the number of obligatory nouns is the same.

Edellä esitetyn kaltaiset rakenteelliset määritelmät edustavat dikotomista transitiivisuuden
käsitettä puhtaimmillaan, koska ne eivät mahdollista minkäänlaisia välimuotoja transitii-
visten ja intransitiivisten verbien tai lauseiden välillä, vaan jako, joka perustuu argument-
tien lukumäärälle, on täysin absoluuttinen. Nämä määrittelyt eivät millään tavalla huomioi
sitä, mistä verbin tai lauseen transitiivisuus johtuu. Koska lauseiden ja verbien argument-
tien määrä määräytyy vain epäsuorasti niiden kuvaaman teon perusteella, voidaan sanoa,
että tämän määritelmän semanttinen motivaatio on hyvin alhainen. Näitä määritelmiä
voidaankin kutsua syntaktisesti transitiivisiksi (vrt. Blake 1977: 16). Ne ovat hyvin tasa-
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puolisia, koska ne eivät pidä sijoja morfologisesti merkitseviä kieliä transitiivisempina kuin
analyyttisiä kieliä. Toisaalta ne eivät pysty erottamaan semanttisesti erilaisia verbejä tai
lauseita toisistaan (kuten Jacobsenkin yllä toteaa).

Useimmat rakenteelliset määrittelyt asettavat tiettyjä kriteerejä argumenttien muodolle,
esimerkiksi esiintymisen tietyssä sijassa. Merkittävää on siis myös morfologinen transitii-
visuuden merkintä, ei pelkästään syntaktinen. Useimpien näiden määritelmien mukaan
esimerkiksi vain akkusatiiviobjektillisia tai ergatiiviagentillisia lauseita pidetään transitii-
visina, kaikkia muita intransitiivisina. Näin transitiivisuutta määrittelevät esimerkiksi
Helbig–Buscha (1993: 53) ja Drossard (1991: 165):

Die Einteilung in transitive und intransitive Verben beruht auf dem Verhältnis des Verbs zum
Akkusativobjekt und der Sonderstellung des Akkusativs unter den Objekten. Transitive
Verben sind solche Verben, bei denen ein Akkusativobjekt stehen kann, das bei der Passiv-
transformation zum Subjektsnominativ wird. [...] Intransitive Verben sind solche Verben, bei
denen kein Akkusativobjekt stehen kann, unabhängig davon, ob ein anderes Kasus- oder
Präpositionalobjekt bei ihnen stehen kann.

Intransitiv vs. transitiv bedeutet im Bewusstsein der Grammatiker und der Sprecher gemein-
hin, dass – je nach Kodierunstyp – transitive Verben einen Kasusrahmen wie ERG-ABS oder
NOM-AKK fordern, intransitive jedoch nur einen NOM oder ABS.

Näiden määritelmien mukaan transitiivisuus ei ole kaikkien kaksiargumenttisten verbien
ominaisuus, vaan vain akkusatiiviobjektin ja/tai ergatiiviagentin (kielen rakenteesta
riippuen) saavia verbejä pidetään transitiivisina. Kaikki muut verbit ja lauseet luokitellaan
intransitiivisiksi. Nämä määritelmät rajaavat transitiivista lausetta tarkemmin kuin edellä
kuvatut määritelmät.

Kuten Helbigin ja Buschan määritelmästä käy ilmi, subjektin ja objektin käsitteitä
käytetään usein transitiivisuuden määrittämisessä: transitiivinen on lause, jossa on sub-
jektin lisäksi myös suora (akkusatiivi)objekti. Subjektiin ja suoraan objektiin liittyy tiettyjä
rakenteellisia ominaisuuksia, joiden perusteella ne erotetaan muista argumenteista. Useim-
miten perusteon tekijää kielentävää argumenttia nimitetään subjektiksi ja kohdetta objek-
tiksi, kuten myös kaikkia niitä muodollisesti vastaavia argumentteja. Tämä määritelmä
soveltuu melko hyvin juuri indoeurooppalaisten kielten kuvaamiseen (se perustuukin alku-
jaan niihin), koska niissä subjekti ja objekti ovat melko helposti määriteltävissä. Subjekti ja
objekti ovat kuitenkin ongelmallisia transitiivisuuden määrittelyssä, koska niihin liitetään
indoeurooppalaisille kielille tyypillisiä rakenteellisia piirteitä. Subjektin ja objektin varaan
perustuvat määrittelyt ovat luonnollisesti kuitenkin käyttökelvottomia kielissä, joissa ei ole
indoeurooppalaisten kielten kaltaista subjektia ja objektia. Ongelmalliseksi tässä suhteessa
ovat osoittautuneet esimerkiksi ergatiivista argumenttien merkintää suosivat kielet. Jos
pidämme tiukasti kiinni näistä termeistä transitiivisuuden määrittelyssä, kaikkia kieliä,
joissa niitä ei ole, on luokiteltava luonteeltaan intransitiiviksi. Typologisesti soveliaampia
tässä suhteessa olisivat esim. Dixonin A, S ja O (esim. Dixon 1994: 6–), koska niiden
muotoa ei ole määritelty vain yhden kielen perusteella.

Akkusatiivisten tai ergatiivisten peruslauseiden pitäminen transitiivisina perustuu pri-
maaristi sille, että juuri ne kuvaavat useimmin edellisessä luvussa esitetyn kaltaista onto-
logisesti transitiivista tekoa. Useimmiten myös kaikkia näitä lauseita rakenteellisesti muis-



142

tuttavia lauseita pidetään transitiivisina niiden rakenteen perusteella, vaikka niiden kielen-
tämä teko ei olisikaan ontologisesti transitiivinen. Siis esimerkiksi lauseet hän tappoi minut
ja hän näki minut ovat transitiivisia identtisen muotonsa takia. Nämäkään määrittelyt eivät
huomioi sitä, että kielenulkoisten tapahtumien kielentäminen niiden transitiivisuuden suh-
teen ei ole täysin loogista. Transitiivisuus on siis niillekin pääasiassa lauseiden tai verbien
rakenteellinen ominaisuus.

Jotkut määrittelyt rajaavat transitiivisen lauseen tai verbin käsitettä viittaamalla vain
epäsuorasti havainnoitavissa oleviin morfosyntaktisiin seikkoihin. Näin on juuri esimer-
kiksi Helbigin ja Buschan määritelmässä, jossa vain niitä verbejä, joiden akkusatiivi-
objektimuotoinen argumentti voi passivisaation kautta nousta persoonallisen passiivin sub-
jektiksi, pidetään transitiivisina. Tämä ei ole saksassa kaikkien akkusatiivimuotoisten
argumenttien ominaisuus, vaan se rajaa määritelmän ulkopuolelle joukon semanttisesti in-
transitiivisia mutta rakenteellisesti transitiivisia lauseita sekä myös muut objektityypit,
kuten datiiviobjektin. Passivisaatiota on yleisemminkin pidetty transitiivisuuden kriteerinä.
Tämä kriteeri on siinä mielessä hyvä, että yksi ja sama lause suhtautuu passivisaatioon eri
tavoin sen mukaan, mielletäänkö sen objekti patientiksi vai ei. Esimerkiksi lause *the
couple next door is known by John on epäkieliopillinen, kun taas lause the couple next door
is completely known by John on täysin mahdollinen (kts. Rice 1987: 90–). Kummassakaan
näissä ei tapahdu minkäänlaista energian siirtoa, mutta jälkimmäisessä objekti mielletään
patientiivisemmaksi kuin edellisessä. Passivisaatio koskee siis vain jollain tavalla transi-
tiivisiksi miellettyjä lauseita. Toisaalta passivisaatio ei ole käyttökelpoinen transitiivi-
suuden kriteeri kielissä, joissa myös intransitiivisia lauseita voidaan passivoida (suomi) tai
joissa muutkin kuin patientit voivat passivisaation kautta korottua lauseen primaariksi
argumentiksi (kinyarwanda).

Rakenteelliset määritelmät eroavat toisistaan siinä, miten ne rajaavat transitiivisen
lauseen käsitettä. Jälkimmäinen määritelmä eroaa edellisestä siinä, että sen mukaan myös
kaksiargumenttiset lauseet, joissa ei ole akkusatiiviobjektia tai ergatiiviagenttia, ovat in-
transitiivisia. Tämäkin jako on tällaisenaan täysin dikotominen, se vain rajaa transitiivisen
lauseen käsitettä hiukan tarkemmin kuin määritelmä, joka perustuu vain argumenttien
lukumäärälle. Transitiivisiksi luokiteltujen lauseiden määrä on jälkimmäisen määritelmän
kohdalla jonkin verran alhaisempi. Toisaalta jälkimmäisen kaltaisissa määritelmissä yhdis-
tetään samaan ryhmään kaksiargumenttiset syntaktisesti transitiiviset (sekä johdetut että
peruslauseet), mutta morfologisesti intransitiiviset lauseet ja yksiargumenttiset, semant-
tisesti intransitiiviset, lauseet. Tämä on osaltaan hyvin erikoista, koska semanttisesti useim-
mat syntaktisesti transitiiviset lauseet ovat sekä rakenteellisesti että usein myös semantti-
sesti lähempänä transitiivisia lauseita kuin semanttisesti intransitiivisia lauseita (siis hän
tappoi koiran, hän tuli = hän löi minua (rakenteellisesti), mutta hän tappoi koiran = hän löi
minua, hän tuli (semanttisesti)). Jälkimmäinen määritelmä on kuitenkin semanttisesti moti-
voidumpi kuin edellinen, koska perusrakenteesta poikkeavat lauseet ovat usein semantti-
sesti intransitiivisempia kuin peruslauseet, koska niiden osallistujat eivät ole tyypillisiä
agentteja tai patientteja. Tämän takia niiden rajaaminen transitiivisen lauseen ulkopuolelle
on täysin luonnollista. Tällainen määritelmä pystyykin rajaamaan perustransitiivilauseen
käsitettä paremmin kuin puhdas syntaktinen määritelmä.

Jotkut määritelmät mahdollistavat lausetyyppien tarkemman jaottelun. Esimerkiksi
Gilbert Lazard (1998: 224–) erottaa transitiivisten peruslauseiden lisäksi ns. epäsuorat
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rakenteet (esimerkiksi mies joi maitoa, eli lauseet, joiden objektiargumentti esiintyy
poikkeavassa sijassa, vaikka se voisi myös olla objektille tyypillisessä, rakenteellisesti
motivoidussa sijassa) ja yksiargumenttiset intransitiivilauseet toisistaan. Pohjana tässä on
se, että useimmat epäsuorat rakenteet ovat intransitiivisemmasta luonteestaan huolimatta
sekä rakenteellisesti että semanttisesti transitiivisempia kuin intransitiivilauseet. Tämä jaot-
telu korostaa kaikkein selvimmin juuri perustransitiivilauseen korkeaa transitiivisuutta,
koska niiden transitiivisuuden aste määritellään eksplisiittisesti korkeammaksi kuin pelkäs-
tään syntaktisesti transitiivisten lauseiden, jotka edelleen ovat transitiivisempia kuin puh-
taasti intransitiiviset lauseet.

Rakenteelliset transitiivisuuden määrittelyt eroavat edelleen toisistaan siinä, pitävätkö
ne transitiivisuutta primaaristi verbien vai lauseiden ominaisuutena. Transitiivisena pide-
tään useimmiten verbiä, joka voi subjektin lisäksi saada suoran (akkusatiivi)objektin
(Helbig–Buscha) tai joissain tapauksissa kaikkia kaksiargumenttisia verbejä (Jacobsen).
Verbin transitiivisuuteen perustuvan määritelmän heikkoutena on pidetty sitä, että monia
verbejä voi tilanteen mukaan käyttää sekä transitiivisesti että intransitiivisesti. Esimerkiksi
objektin poisjättö on monissa kielissä mahdollista lähes kaikkien verbien kohdalla. Tätä
ongelmaa ei ole (ainakaan tässä muodossa), jos transitiivisuus määritellään lauseen ominai-
suutena verbin sijaan. Tällöin saman verbin voidaan sanoa voivan esiintyä sekä transi-
tiivisessa että intransitiivisessa lauseessa (transitiivista ja intransitiivista ei tässä saa ym-
märtää semanttisina termeinä, koska transitiivinen verbi implikoi aina kaksi partisipanttia).
Argumenttien muoto ja esiintyminen ovat primaaristi verbien määräämiä ominaisuuksia,
mutta niihin vaikuttavat hyvin ratkaisevasti muut seikat, jotka reaalistuvat vain lauseen
tasolla, minkä takia transitiivisuus onkin enemmän koko lauseen ominaisuus.

Pragmaattisesta transitiivisuudesta

Rakenteellisten ja semanttisten määrittelyjen lisäksi transitiivisuus on määritelty myös
primaaristi teon kuvaukseen liittyvänä diskurssin ominaisuutena. Prgamaattinen määri-
telmä löytyy esimerkiksi Wierzbickalta (1996: 410):

We should constantly remind ourselves that the number of syntactic core arguments depends
not on the number of entities involved in the situation referred to, but on the manner in which
the situation is conceptualized by the speaker, and that one cannot speak, for example, of a
“transitive action” or “intransitive action”, because the same action may be viewed as
“transitive” or “intransitive” depending on the point of view.

Wierzbickan määritelmä ei perustu suoraan kuvattavien tekojen semantiikalle, koska
Wierzbicka hylkää käsitteen transitive action transitiivisuuden määrittelyn perustana.
Pragmaattiset määrittelyt ovat oikeutettuja sen takia, että lauseen rakenteellinen transitii-
visuus määräytyy pitkälti juuri sen mukaan, miten puhuja hahmottaa tilanteen, esimerkiksi
argumenttien topikaalisuuden suhteen: verbin inherentin semantiikan vaativat argumentit,
joiden topikaalisuus on hyvin alhainen, voidaan jättää pois lauseen oikean tulkinnan vaa-
rantumatta. Toisaalta inherentisti intransitiivista tekoa voidaan kuvata transitiivisella
lauseella, jos tekoa esimerkiksi halutaan rajata jollain tavalla (esim. hän lauloi virren).
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Tässä on kuitenkin muistettava se, että juuri semantiikka mahdollistaa tietyntyyppisten
argumenttien ilmaisemisen tai poisjättämisen. Argumentin lisääminen esimerkiksi lausee-
seen hän söi on mahdollista, koska syöminen vaatii kohteen. Pragmaattinen transitiivisuus
on tässä suhteessa alisteinen semanttiselle transitiivisuudelle.

Pelkän argumenttien ilmaisemisen lisäksi myös niiden definiittisyys vaikuttaa merkit-
tävästi lauseen transitiivisuuteen. Hopperin ja Thompsonin (1980: 294) mukaan transi-
tiivisuuden kannalta tärkein ominaisuus on argumenttien “esillepano” (foregrounding),
joka liittyy korkeaan transitiivisuuteen, kun taas niiden jättäminen taka-alalle (back-
grounding) liittyy alhaiseen transitiivisuuteen:

We have made and supported the claim that Transitivity is a global property of clauses, that it
is a continuum along which various points cluster and tend strongly to co-occur, and that the
foci of high Transitivity and low Transitivity correlate with the independent discourse notions
of foregrounding and backgrounding respectively. The fact that the semantic characteristics
of high Transitivity such as perfective Aspect, individuated O, and agentive Subject tend
strongly to be grammaticalized in the morphosyntax of natural languages points to the
importance of the foregrounding/backgrounding distinction [...].

Hopperin ja Thompsonin mukaan lauseen transitiivisuus määrittyy pitkälti sen mukaan,
miten argumentteihin viitataan diskurssissa, mikä puolestaan korreloi suoraan tiettyjen
semanttisten ominaisuuksien kanssa. Tärkeää on esimerkiksi argumenttien individuaatio.
Argumentit, joiden individuaatiotaso on korkea, merkitään usein eri tavalla kuin inde-
finiittiset. Monissa kielissä esimerkiksi vain definiittisiä tai inhimillisiä objekteja merkitään
akkusatiivilla tai muulla objektin merkillä (näin on ainakin suahilissa, persiassa, badagassa,
hindissä ja turkissa). Transitiivisen peruslauseen käyttö on mahdollista vain, jos lauseen
argumentit ovat molemmat definiittisiä. Tämä vaikuttaa transitiivisuuden ilmaisemiseen
usein jopa enemmän kuin tekojen semanttinen transitiivisuus. Argumenttien ilmaisemisen
mahdollistaa kuvattavan teon transitiivisuus, mutta merkinnän määrää usein niiden hah-
mottamiseen liittyvät seikat. Tämänkään takia pragmatiikkaa ei saisi sivuuttaa transitiivi-
suuden tutkimisessa.

Loppuyhteenveto

Transitiivisuuden määrittelyssä ja tutkimuksessa semantiikka on paras lähtökohta, koska
kuvattavien tekojen inherentti transitiivisuus tai keskeisten partisipanttien lukumäärä rajaa
kielennettävien argumenttien lukumäärää parhaiten. Edelleen perustransitiivilauseen mää-
rittely on helpointa semanttisesti. Tärkeää olisi kuitenkin, että semanttiset määritelmät
ottaisivat semantiikan lisäksi huomioon myös muita seikkoja, joiden merkitys lauseen
rakenteelle on kielestä riippuen hyvinkin merkittävä. Rakenteellisten määrittelyjen olisi
puolestaan huomioitava seikkoja, joiden takia lauseen rakenne on juuri sellainen kuin se
on. Pelkkä argumenttien lukumäärään vetoaminen ilman minkäänlaista selitystä antaa
transitiivisuudesta aivan liian yksinkertaisen kuvan. Yksi mahdollinen tarkennus liittyy
juuri argumenttien ilmaisemiseen ja merkintään hyvin ratkaisevasti vaikuttaviin pragmaat-
tisiin seikkoihin, joiden merkitys saattaa olla jopa suurempi kuin semantiikan.
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Kieliopillistuminen, analogia ja idiomit:
tapauksia unkarin kielestä

Magdolna Kovács

Åbo Akademi

Johdanto

Kieliopillistuminen, analogia ja idiomit ovat viime aikoina olleet paljon esillä suomalaisessa
kielitieteessä (Huumo 1995, Itkonen–Haukioja 1996, Lehtinen–Laitinen 1997, Herlin 1997,
1998, Pajunen 1998, Ojutkangas 1998, 2000 a, 2000 b, Lähdemäki–Bertills 2000 jne.). Kieli-
opillistumisella ymmärretään kielenmuutoksen prosesseja, joissa vähemmän kieliopilliset
ainekset muuttuvat enemmän kieliopillisiksi (Heine ym. 1991 a: 3, Laitinen–Lehtinen 1997: 6).
Tätä muutosprosessia ohjaavista mekanismeista on pidetty tärkeimpinä reanalyysia ja analogiaa
(Hopper–Traugott 1993: 32–62), reanalyysia ja laajennusta (‘extension’; Harris–Campbell
1995:15–16, 61–119) tai metaforista ja metonyymista siirtymää (Heine ym. 1991 b: 156–160,
Traugott–König 1991: 189–218). Itkonen (1998: 11, 15–27) on perustellut, että prosessissa
tärkein rooli on analogialla, koska a) sekä reanalyysi että laajennus perustuvat analogiaan ja b)
metafora on analogian erityistapaus.

Idiomien on useasti katsottu kuuluvan sanastoon, niillä on kuitenkin omat erikoispiirteensä
‘normaaliin sanastoon’ verrattuna. Idiomit ovat yleensä monisanaisia, joiden merkitys on
enemmän kuin niiden osien summa. Idiomit ovat usein läpinäkymättömiä, joskaan eivät aina.
(Fernando 1996, Häkkinen 2000.) Kuten kieliopillistumisessa, metaforalla on tärkeä tehtävä
myös idiomien syntymisessä. Idiomit kehittyvät usein sanojen kuvaannollisesta käytöstä,
metaforasta, jonka muoto kiteytyy ajan kuluessa. Toisin sanoen, metafora saa kiinteän kieli-
opillisen muodon. Mikone (2000: 22) pitää idiomeja ‘välttämättömänä välivaiheena’ kieliopil-
listumisprosessissa, ainakin ruumiinosien nimitysten kieliopillistumisen kohdalla.
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Ruumiinosien nimitykset kieliopillistuvat helposti. Ne ovat myös monen idiomin pohjana.
Tälle ilmiölle Itkonen (1998: 25) esittää tyylikkään rationaalisen selityksen: “Ihmisellä näyttää
olevan synnynnäinen tarve projisoida oma ruumiinsa häntä ympäröivään todellisuuteen ja
viime kädessä koko maailmankaikkeuteen. Näin saadaan luoduksi harmonia mikrokosmoksen
ja makrokosmoksen välille“.

Tässä artikkelissa selvitän kieliopillistumisen ja idiomien synnyn välisiä vuorovaikutuksia
ja pyrin osoittamaan, että analogia on keskeinen mekanismi näiden yhteyksien kehittymisessä.
Esimerkit ruumiinosien nimitysten kieliopillistumisesta ovat unkarin kielestä. Pääesimerkkeinä
käytetään sanoja mell ‘rinta’ agy ‘aivot’, (vanh.) ‘kallo, pää’ ja nyak ‘kaula’, ‘niska’.

Ruumiinosien nimitysten kieliopillistuminen ja idiomaattistuminen
unkarissa

Ruumiinosien nimitysten kieliopillistumista on suomen ja osittain itämerensuomalaisten kielten
osalta selvittänyt Ojutkangas (1998, 1999, 2000 a, 2000 b). Myös suomen etäsukukielessä,
unkarissa, monien ruumiinosien nimitykset ovat kieliopillistuneet. Tiettyjen ruumiinosien kieli-
opillistumisprosessia on kuvattu jo viime vuosisadalla, joskaan termiä kieliopillistuminen ei
vielä käytettykään. Etymologisissa sanakirjoissa, kuten myös unkarin kielen historiaa esitte-
levissä kirjoissa, puhutaan ‘vain’ itsenäisten sanojen muuttuvan adverbeiksi ja postpositioiksi
ja edelleen verbiprefikseiksi. Tätä taustaa vasten nykyhetken kieliopillistumismuoti tuntuukin
yllättävältä. Toisaalta se, että kieliopillistumisesimerkkejä on yleensä esitetty Afrikan tai
Oseanian kielistä (Heine ym. 1991 a: 34, 123–147, Svorou 1994: 70–79, Heine 1997: 18–65),
antaa oikeuden käsitellä uudelleen vanhojen etymologistien tekemiä havaintoja kieliopillis-
tumisteorian valossa myös suomalais-ugrilaisissa kielissä.

Monet ruumiinosien nimitykset ovat kieliopillistuneet myös unkarissa. Tällaisia sanoja ovat
esimerkiksi bél ‘suoli(sto)’, hát ‘selkä’, mell ‘rinta’, szem ‘silmä’ sekä fej ‘pää’ että agy ‘aivot’,
(vanh.) ‘kallo, pää’. Näistä on yleensä tullut suuntaa ilmaisevia adverbeja ja postpositioita, osa
on kieliopillistunut edelleen sijapäätteiksi tai verbiprefikseiksi. Näille ruumiinosien nimi-
tyksistä kehittyneille adverbeille, postpositioille ja sijapäätteille on tyypillistä kolmisuuntaisuus
(missä, mistä, mihin; vrt. suomen adverbi-, adpositio- ja paikallissijajärjestelmä). Esimerkiksi
sanasta mell ‘rinta’ on kehittynyt ‘vieressä olemista’ tarkoittavia kolmisuuntaisuutta noudat-
tavia adverbeja ja postpositioita:

MISTÄ MISSÄ MISTÄ
mell+é (LAT) mell+ett (LOK) mell+ől (ABL)

Sanan mell kieliopillistuminen leksikaalisesta yksiköstä tilaa (‘vierestä olemista’) merkitseväksi
adverbiksi ja postpositioksi on toteutunut siihen mennessä, kun ensimmäiset kirjalliset lähteet
mainitsevat sanan. Etymologisen sanakirjan (Benkő 1970 a: 883) ensiesiintymä on Jókain
kokdeksista (v. 1372/1448), jossa sana mellett on jo tilaa tarkoittava postpositio. Sekä
reanalyysi että semanttinen laajennus on jo tapahtunut, koska adverbi esiintyy elottoman
nominin yhteydessä:
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(1) egy tó mell+ett1

ART järvi rinta+LOK
‘järven vieressä, läheisyydessä’

Kieliopillistumisprosessi kuvataan yleensä jatkumoksi tai ketjuksi, jossa on limittäisiä siirtymiä
käsitteellisestä alueesta toiseen ja jossa abstraktisuus lisäntyy asteittain (Heine ym. 1991 b:
163–164, 171–174, Laitinen–Lehtinen 1997: 11–12). Siirtyminen alueesta toiseen ymmärre-
tään metaforiseksi muutokseksi, esimerkiksi ‘tila on esine’ tai ‘aika on tila’ (Heine ym. 1991 b:
157). Itkonen (1998) korostaa, että metafora on analogian erityistapaus; muutosprosessi
perustuukin viime kädessä analogiaan. Ruumiinosien nimitysten muuttumisen leksikaalisesta
aineksesta ensin kieliopilliseksi ainekseksi ja sen jälkeen enemmän kieliopilliseksi Heine ym.
(1991 b: 157) tiivistävät seuraavaan kaavioon:

HENKILÖ > ESINE > PROSESSI > TILA > AIKA > KVALITEETTI

Myös lisäasteita voi esiintyä, esimerkiksi esine > esine tai aika > aika (Heine ym. 1991 b: 157–
174). Epäselväksi jää, ovatko kaikki asteet pakollisia. Ymmärtääkseni tiettyjä välivaiheita voi
jäädä pois, vaikka ‘aikaan’ siirtyessä välivaihe ‘tila’ lieneekin pakollinen. Unkarin mell-sanan
kohdalla ruumiinosasta tilaan siirtyminen ei vaadi välivaihetta ‘esine’ (esineen ‘rinta’), vaan
pelkästään reanalyysia seuraavanlaisissa yksinkertaisissa konteksteissa:

(2) Kati Éva mell+ett áll/megy
Kati Éva rinta+LOK seisoa/kulkeaSG3
‘Kati seisoo Évan vieressä.’

Unkarin etymologisesta sanakirjasta ei mellett-sanan yhteydessä löydy viittausta aika-
käsitteeseen. Abstraktisuusasteen lisääntyminen ja siirtyminen käsitteellisestä alueesta ‘tila’
alueeseen ‘kvaliteetti’ on kuitenkin havaittavissa sanan yhteydessä. Sanan semanttinen laajen-
tuminen on etymologisen sanakirjan mukaan (Benkő 1970 a: 883) tapahtunut seuraavassa
järjestyksessä:

‘vieressä’ – ‘seurassa’ – ‘lisäksi’ – ‘hyväksi, puolesta, puolella’ – ‘vastaan’

Merkitykset ‘lisäksi’ ja ‘hyväksi’ saattoivat kehittyä suoraan merkityksestä ‘vieressä’, mutta
merkityksen ‘vastaan’ kehittyminen edellyttänee, että merkitys ‘olla jonkun puolella; puolesta’
on ollut käytettävissä. Sanan mellé ‘viereen’ semanttinen kehitys on vastaavanlainen abstrak-
teine merkityksineen. Sen sijaan sanan mellől merkitys on muutamia idiomityyppisiä ilmaisuja
lukuun ottamatta pysynyt konkreettisessa merkityksessä ‘vierestä’. Abstrakti merkitys, esi-
merkiksi ‘lisäksi’, voi olla kehittynyt konkreettisesta tilaa tarkoittavasta merkityksestä seuraa-
vanlaisissa konteksteissa, jossa ‘viereen laittaminen’ voidaan ymmärtää ‘lisäykseksi’:

1 Teksti on muokattu tässä vastaamaan nykyunkarin oikeinkirjoitusta.
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(3) A leves mellé kenyeret is adok.
ART keitto rintaLAT leipäACC myös antaaSG1
‘Annan keiton viereen (> lisäksi) myös leipää.’

Adverbien ja postposition lisäksi mell-sanasta on kehittynyt myös verbiprefiksi mellé, jonka
merkitys ja muoto eivät eroa adverbin ja postposition merkityksestä. Sen käyttö verbiprefiksinä
on kuitenkin rajoittunut. Verbiprefiksi mellé voi tarkoittaa konkreettisempaa vieressä olemista
kuten seuraavissa kielitieteellisissä termeissä: mellérendel ‘rinnastaa’, sananmukaisesti ‘viereen
asettaa’ ja mellérendelés ‘rinnastus’, sananmukaisesti ‘viereen asettaminen’. (Huom. satun-
nainen (?) yhteys suomen ja unkarin termien välillä.) Verbiprefiksinä mellé voi myös esiintyä
idiomityyppisissä2 sanoissa, joissa verbin ja verbiprefiksin konkreettisesta merkityksestä
kehittyy kokonaan uusi, abstraktinen merkitys: mellébeszél ‘puhua asian vierestä’, sananmukai-
sesti ‘viereen puhua’ melléfog ‘erehtyä, munata’, sananmukaisesti ‘viereen tarttua’.

Kieliopillistuneesta ruumiinosan nimityksestä mellett ~ mellé ~ mellől voi syntyä yhä uusia
idiomeja, joko puhtaita tai semi-idiomeja3, esimerkiksi: ilyen feltételek mellett ‘näiden ehtojen
vallitessa’, sananmukaisesti ‘tällaisten ehtojen vieresssä’; a mai viszonyok mellett ‘nyky-
oloissa’, sananmukaisesti ‘nykyisten olojen vieressä’ tai fej fej mellett ‘rinnan mitalla, rinta
rinnan’, sananmukaiseti ‘pää pään vieressä’. Nämä idiomit kuitenkin ovat kieliopillistuneen
mellett-sanan myöhäissatoa, eikä niitä voida pitää välivaiheina ruumiinosien nimiytyksistä
tilaan siirtymisessä. Kieliopillistumisen ja idiomien tiivimpää kytkentää käsitelläänkin seuraa-
vassa luvussa.

Kieliopillistumista kuvattaessa on tapana erottaa kahdenlaista käsitteistysmallia, antropo-
sentrista/-morfista ja zoomorfista (Heine 1997: 35–65). Suomen rinta-sanan kieliopillistumi-
sesta Ojutkangas (2000 a: 15–16) pohtii sekä antroposentriseen että zoomorfiseen malliin
perustuvan selityksen mahdollisuutta. Ojutkankaan mukaan zoomorfinen malli perustuisi
eläinten valjastamistapaan (vierekkäin asettaminen). Unkarin mell-sanan kehityksen kieliopilli-
seksi ainekseksi on katsottu perustuvan antroposentriseen malliin (Benkő 1970 a: 883), mutta
Ojutkankaan selitystä seuraten sen voidaan ajatella perustuvan zoomorfiseenkin malliin. Koska
unkarin mell-sana on kieliopillistunut tilaa merkitseväksi adverbiksi jo ensimmäisten kirjallis-
ten mainintojen aikoihin mennessä, asiasta ei ole täyttä varmuutta.

Kieliopillistuminen ja idiomit - lisää todisteita analogiasta

Unkarin ruumiinosien nimitykset agy ‘aivot’, (vanh.) ‘kallo’, ‘pää’ ja nyak ‘kaula, niska’ ovat
myös kieliopillistuneet ja idiomaattistuneet. Näiden kahden prosessin välille pyritään seuraa-
vassa osoittamaan mahdollinen yhteys. Unkarin agy-sanan kehitystä esitetään yksityiskohtai-
semmin muualla (Kovács: tulossa), tässä mainitaan vain pääkohdat.

2 Sellaisia yhdyssanoja, verbistä ja siihen kiinteästi liittyvästä adverbistä muodostuneita ilmaisuja,
joiden merkitys on enemmän kuin osiensa summa, pidetään myös idiomeina, erityisesti englannin-
kielisessä idiomikirjallisuudessa (Fernando 1996, ks. myös Häkkinen 2000, Lähdemäki 2000).

3 Puhtaassa idiomissa merkitystä ei voi arvata sen osien summasta. Semi-idiomissa vähintään yhdellä
sanalla on kirjallinen merkitys. Terminologiasta ks. Fernando (1996).
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Unkarin agy-sanasta on kehittynyt verbiprefiksi agyon, jonka merkitys on ‘kuoliaaksi’,
‘paljon’, ‘liika’. Agy-sana on kieliopillistunut sen nykyään vanhentuneessa merkityksessä
‘kallo, pää’ (Benkő 1970 b (1984): 105–107). Kun sanaan on liitetty superessiivi -on, ilmaisu
agyon alun perin tarkoitti vain konkreettista paikkaa ruumiissa (‘pää’) sellaisten verbien
yhteydessä kuin üt ‘lyödä’ (agyon üt alkuperäinen merkitys ‘lyödä päähän’). ‘Päähän lyömi-
seen’ on voinut helposti liittyä merkitys paljoudesta (‘lyödä päähän paljon’) sekä merkitys
‘kuolemasta’ (päähän lyömisen tulos). Tässä kontekstissa ilmaisun agyon reanalysointi ‘kuo-
lemaa’ ja ‘paljoutta’ merkitseväksi adverbiksi on luonnollista ja näin ilmaisu oli valmis liitty-
mään muihinkin verbeihin. Ensin se liittyi ‘tuhoa’ merkitseviin verbeihin, myöhemmin mui-
hinkin, jopa verbeihin, joilla on myönteinen merkitys. Näissä verbin positiivinen merkitys
muuttui liioitelluksi teoksi, esimerkiksi dicsér ‘kehua’, agyondicsér ‘kehua taivaisiin, liikaa’.
Lyömisen tuloksesta (kuolema = lopullisuus) on voinut helposti kehittyä perfektiivinen
merkitys, joka mahdollisti adverbin reanalysointia verbiprefiksinä. Verbiprefiksiksi kehitty-
mistä ovat edesauttaneet muut verbiprefiksit (analogia). Agyon-sanan kieliopillistuminen on siis
seurannut seuraavaa polkua:

ruumiinosan nimi + sijapääte > paikka ruumiissa + verbi ‘lyödä’ > reanalysointi adverbiksi
‘kuoliaaksi; paljon’ > laajennus (muihin ‘tuhoa’ verbeihin merkityksessä ‘kuoliaaksi’) >
perfektiivisyys > reanalysointi: adverbistä verbiprefiksiksi > laajennus muihin verbeihin

Kieliopillistumisen lisäksi agy-sanasta ovat kehittyneet semi-idiomit agyba-főbe ver ‘lyödä
paljon, pahanpäiväisesti’ja agyba-főbe dicsér ‘kehua paljon, liikaa, kehua taivaisiin’. Molem-
pien idiomien ne osat, jotka ovat ruumiinosien nimityksistä muodostettuja, ovat asyndeettisiä
rinnastuksia:

agyba - főbe ver
aivot/kalloILL pääILL lyödä
‘lyödä paljon, pahanpäiväisesti’

ja

agyba - főbe dicsér
aivot/kalloILL pääILL kehua
‘kehua paljon, liikaa, kehua taivaisiin’

Näiden kahden semi-idiomin sekä verbien agyonver ‘lyödä (päähän, paljon) kuoliaaksi’ ja
agyondicsér ‘kehua paljon’ välinen yhteys on silmäänpistävä. Kaikista luonnollisin selitys tälle
kehitykselle on analogia:

agyonver ‘lyödä paljon, kuoliaaksi’ agyondicsér ‘kehua paljon’
_____________________ = ______________________

agyba-főbe ver ‘lyödä paljon’ agyba-főbe dicsér ‘kehua paljon’
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Unkarin sanasta nyak ‘kaula’, ‘niska’ on kehittynyt vastaavanlainen asyndeettinen rinnastus
nyakra-főre ‘nopeasti’, yhä uudelleen, alinomaan’, (vanh.) ‘pää alaspäin’ (ÉRT.SZ. 1961:
245–246). Nykymerkitystä edustavat esimerkiksi ilmaisut nyakra-főre menekül, ~ elrohan
‘paeta, juosta pois nopeasti, kiireesti (pää kolmantena jalkana)’. Vanhentunut merkitys on
säilynyt ainakin 1800-luvun ensimmäiseen puoliskoon asti, koska kirjailija Vörösmartykin
käytti ilmaisua merkityksessä ‘pää, niska alaspäin’ (lause on siteerattu ÉRT.SZ. 1961: 246):

(4) Felállt az ablakra,
AstuaIMPSG3 ART ikkunaSUBLAT

s nyakra- főre leesett.
ja niskaSUPERESS pääSUPERESS pudotaIMPSG3
‘[Hän] astui ikkuna[lauda]lle ja putosi pää (ja niska) alaspäin.’

Benkőn (1970 a: 1033) mukaan juuri ilmaisun vanhentunut merkitys, ‘pää, niska alaspäin’ oli
alkuperäinen: ilmaisu siis tarkoitti ‘pää alaspäin heitettyä, päälleen, niskalleen pudonnutta ih-
mistä’ (esimerkiksi keskiajan tyrmään saatettiin heittää tällä tavalla ihmisiä). Heitto saattoi olla
odottamatonta ja nopeaa, tästä nopesta liikkeestä on kehittynyt merkitys ‘nopeasti’. Merki-
tyksestä ‘nopea (liike)’, ‘nopeasti’ saattoi kehittyä merkitys ‘toistettu nopea (liike)’ josta edel-
len merkitys ‘yhä uudelleen’.4 Semanttinen kehitys tiivistettynä on siis seuraavanlainen: nopea
heitto päälleen, niskalleen > nopeasti > yhä uudelleen.

Ruumiinosan nimityksen reanalysointi adverbiksi oli todennäköisesti mahdollista juuri
silloin, kuin merkitykseen liittyi putoamista kuvaava merkitys ‘nopeasti’. Sanasta nyak ‘kaula,
niska’ on kehittynyt muutamia sanoja, joissa ruumiinosan nimitys (nyak) ja superessiivi -on
muodostavat verbiprefiksin (nyakon-) ‘niskalle, niskalla’, esimerkiksi nyakonver, nyakonüt,
‘lyödä niskalle, saada selkäsauna’ ja nyakoncsíp ‘tarttua niskasta’, ‘saada kiinni’. Näiden
perusteella seuraavanlainen analoginen yhteys voidaan huomata agy- ja nyak- sanojen kieli-
opillistumisen ja idiomaattistumisen välillä:

agyon(-) nyakon(-)
aivo(t)+SUPERESS. kaula+SUPERESS.
________________ = ________________

agyba-főbe nyakra-főre5

aivo(t)+ILL-pää+ILL kaula+SUBLAT-pää+SUBLAT

Koska ilmaisujen agyba-főbe ja nyakra-főre kehitys osui samaan historialliseen aikaan
(n. 1500-luvun toisesta puolesta 1600-luvun ensimmäiseen puoleen), voidaan ajatella, että
samankaltaisuus ei ole satunnainen. Näiden kahden ilmaisun lisäksi unkarin ruumiinosien nimi-
tyksistä on muodostettu muitakin asyndeettisiä rinnastuksia, joiden merkityksenä on joko ku-
vata nopeata liikettä tai merkitys on ‘paljon, liikaa, täysillä’, esimerkiksi:

4 Unkarissa ei ole epätavallista, että momentaanimerkityksestä tai -johtimesta syntyy frekventatiivinen
merkitys tai -johdin. Vastaavasta kehityksestä ks. myös Jackendoff 1990: 28.

5 Analogia ei ole täydellinen, koska toisessa on illatiivi, toisessa sublatiivi, mutta molemmat sija-
päätteet vastaavat kysymykseen ‘mihin’.
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hanyatt - homlok (menekül)
selkäLOK otsa (paeta)
‘(paeta) nopeasti’

kézzel - lábbal (magyaráz)
käsiINSTR jalkaINSTR (selittää)
‘(selittää) käsin-jaloin, kaikin elein; (selittää) paljon’

szívvel - lélekkel (részt vesz valamiben)
sydänINSTR - sieluINSTR (osallistua johonkin)
‘(osallistua johonkin) täysillä, täydellä antaumuksella’

Yllä olevat asyndeettiset rinnastukset eroavat kuitenkin sijapäätteen käytössä ilmaisuista
agyba-főbe ja nyakra-főre. On kuitenkin ilmiselvää, että nämä ruumiinosien nimityksistä
kehittyneet asyndeettiset rinnastukset eivät ole muodostuneet eristyksessä toisistaan. Sitä että
kieliopillistumiskehityksessä voi olla monta välivaihetta ja monet ilmaisut voivat olla
vuorovaikutuksessa, havainnollistetaan seuraavalla esimerkillä, joka on Péter Pázmányin
kirjasta Kalauz vuodelta 1613 (siteerattu Szarvas-Simonyi 1890: 24) :

(5) Agyba - főbe, nyakon - szirton
aivo(t)ILL pääILL kaulaSUPERESS. niskaSUPERESS

rút vereségekkel tagoltatá magát.
ruma tappioPL.INSTR jäsentää/jakaaPRT.SG3 itseACC
‘Hän hajotti itsensä rumien tappioiden kautta (jossa saatiin osumia päähän, kalloon, niskaan).’

Esimerkissä ruumiinosien nimitysten agyba-főbe lisäksi esiintyy myös ruumiinosan nimitys
nyakszirt ‘niska, takaraivo’, joka on muodostettu ruumiinosan nimityksestä nyak ‘kaula, niska’
ja sanasta szirt ‘(luodon, kallion) uloke’. Ilmaisussa on sama superessiivimuoto kuin agyon-
sanassakin, ja se on myös asyndeettinen rinnastus, samoin kuin agyba-főbe. Ilmaisu nyakon-
szirton ei ole käytössä nykyunkarissa. Näin ollen se todennäköisesti edustaa välivaihetta tai
sivuraidetta ruumiinosien nimitysten kieliopillistumisessa ja idiomaattistumisessa. Se että osa
ruumiinosien nimityksiä sisältävistä asyndeettisista ilmaisuista merkitsee jotain paljoutta,
nopeaa tai toistuvaa liikettä, saattoi kehittyä juuri tällaisissa konteksteissa, joissa monien
ruumiinosien nimitykset toistuvat.

Lopuksi

Unkarinkielisten esimerkkien avulla voidaan siis osoittaa, että ruumiinosien nimitysten
kieliopillistumisessa analogialla on keskeinen rooli. Voidaan myös osoittaa, että jotkin
ruumiinosien nimityksistä syntyneet idiomit ovat kytköksissä toisaalta saman ruumiinosan
kieliopillistumiseen, toisaalta ne voivat analogisesti vaikuttaa idiomien syntyyn muista
ruumiinosien nimityksistä. Muun muassa näiden avulla kieleen syntyy yhä uusia aineksia, joko
tilapäiseen tai pysyvään käyttöön.
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Esitettyjen ruumiinosien nimitysten kohdalla kielihistorialliset lähteet viittaavat enimmäk-
seen antroposentriseen malliin perustuvaan kieliopillistumiseen; sanan mell ‘rinta’ kohdalla on
myös zoomorfinen selitys mahdollinen.

Unkarin ruumiinosien nimitysten kieliopillistumista ja idiomaattistumista esitettäessä on
korostettava, että kieliopillistumisen ilmiöitä on kuvattu unkarilaisessa historiallisessa kielitie-
teessä jo sadan vuoden ajan, joskin sanaa ‘kieliopillistuminen’ ei suoranaisesti ole käytetty-
kään. Tässä artikkelissa lähdettiin etymologisten sanakirjojen tarjoamista selityksistä, istu-
tettiin ne kieliopillistumiskehykseen ja korostettiin analogian merkitystä kehityksessä.

Artikkelissa yhdistettiin ruumiinosien nimitysten idiomaattistuminen ja kieliopillistumis-
kehitys. Idiomaattistumisen ja kieliopillistumisen välinen vuorovaikutus on artikkelissa
käsiteltyjen esimerkkien valossa tärkeä osa merkityksen kehitystä.
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”SAIMPA SANUA” – Keskusteluryhmien kielestä

Tuula Leppänen

Oulun yliopisto

Tutkimukseni käsittelee verkkolehtien keskusteluryhmien kieltä. Tutkimusaineistoa olen ke-
rännyt Aamulehden, Kalevan ja Savon Sanomien verkkosivuilta vuosina 1998–2000.

Lehtien keskusteluosastoilla tai -palstoilla on tarjolla runsaasti eri aihepiireihin liittyviä
keskusteluryhmiä. Näistä vaihtoehdoista olen valinnut tarkemman tarkastelun kohteeksi ne
ryhmät, joissa vaihdetaan mielipiteitä yleisinhimillisistä, ajankohtaisista aiheista, kuten seu-
raavassa esimerkissä, jossa aiheena on Karjalan palauttaminen Suomelle.

”Esimakua Karjalasta?

Kun eilen (15.12.) illansuussa oli autolla asiaa kaupungille ja karmeaa möykkelikköä siinä
kaduilla ajellessani tuli mieleen, että tuskimpa Petroskoin rinnalla on yhtään syytä valittaa
tie/katuoloista. Minkähän puolueen mandaatille ko. katujen puhtaan pito/pitämättömyys nyt
kuuluneekaan (kokoomus??kepu?? demariveljet??. Sillä kaupungin, teknisen viraston kuin
kenenkään virkamiehenkään vastuullahan tuo ei voi olla. Yksityiseltä sektorilta tuon laatu-
taso työn jäljellä sais kenkää alta aikayksikön.

Huuli pyöreänä!”

Teksti on julkaistu Kalevan verkkolehden Juttutuvassa 16.12.1998 kello 15.59. Mieli-
pidettä kommentoidaan pienen viiveen jälkeen, sillä ensimmäinen vastaus tulee vasta 20.12.
Sen jälkeen keskustelu tiivistyy, ja kaikkiaan 28.12. mennessä Juttutupaan on kertynyt kah-
deksan aiheeseen liittyvää viestiä.
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Muita aihepiirejä aineistossani ovat esimerkiksi oluen nimitykset, rasismi ja liikenne.
Erityisaiheet, kuten urheilun ja politiikan, olen rajannut aineiston ulkopuolelle, vaikka niin
näitä kuin muitakin erityisaiheita sivutaan monissa yleiskeskusteluissa. Rajauksen tarkoi-
tuksena on varmistaa muun muassa se, että saan aineistooni mahdollisimman monipuolisia
aihepiirejä ja erilaisia kirjoittajia.

Verkkojulkaisemisen viestinnällisiä potentiaaleja ovat multimediaalisuus, hyperlinkityk-
set, vuorovaikutteisuus ja viestinnällisyys sekä rajaton tila ja aika, arkistomaisuus, haetta-
vuus, simulointi, reaaliaikaisuus ja globaalisuus. Suomessa lehtien julkaiseminen verkossa
aloitettiin vuonna 1995, ja nykyisin useimmilla sanomalehdillä, kuten pienemmillä paikal-
lislehdilläkin, on omat verkkojulkaisunsa. Merkittävä muutos lehtien kannalta on se, että
tekstiin ja kuvaan voidaan nyt liittää myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Tämä avaa täysin uusia
ulottuvuuksia perinteisille paperijulkaisuille. (Heinonen 1998: 3–10.)

Lehdet ovat kiinnostuneita myös siitä, miten yhteys lukevaan yleisöön saataisiin entistä
elävämmäksi, sillä verkot mahdollistavat kaksisuuntaisen, entistä suoremman ja nopeam-
man yhteydenpidon toimitusten ja yleisön välillä. Verkkojulkaisujen on odotettu vuorovai-
kutteisuutensa vuoksi luovan lehdille mahdollisuuden uudenlaiseen yleisösuhteeseen. Verk-
kolehti voidaan nähdä myös yhteisöllisenä palvelijana, ja tämän näkemyksen pohjalta on
ryhdytty miettimään uudelleen journalismin ja journalistien roolia tiedonvälityksessä. Yh-
dysvalloista liikkeelle lähtenyt ajatus kansalaisjournalismista on herättänyt mielenkiintoa
muuallakin. Verkkolehden katsotaan sopivan mainiosti lehtien toimitusten ja yleisön välisen
vuorovaikutuksen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. (Heinonen 1997: 47–53.)

Etenkin moderoimattomia keskusteluryhmiä on pidetty myös verrattain demokraattisina
foorumeina, sillä ryhmiin pääsee helposti ja niistä voi myös irrottautua vaivattomasti (Savo-
lainen 1996: 63–64). Kuitenkin pitää muistaa, että läheskään kaikilla suomalaisilla ei ole
edes teknisiä mahdollisuuksia osallistua verkkoviestintään. Kansalaisten tasavertaisuus on
tässä mielessä vielä varsin kaukana.

Keskusteluryhmät antavat ihmisille tilaisuuden olla mukana ajankohtaisessa mielipiteen-
vaihdossa, vaikkakin rajallisesti. Keskustelujen vitsauksena ovat verkonkäytön konven-
tioista piittaamattomuus ja mainonta sekä viestien pinnallisuus ja kakofonia, joka syntyy
keskustelujen rönsyilystä (Savolainen 1999: 21). Omassa aineistossani on muutamia esi-
merkkejä siitä, että keskusteluryhmät houkuttelevat etenkin uskonnollisia ja poliittisia fa-
naatikkoja levittämään omaa sanomaansa. Suorat mainokset tai vastaavat sen sijaan puuttu-
vat aineistostani kokonaan sen vuoksi, että lehdet pyrkivät kontrolloimaan tekstien aiheita.
Esimerkiksi rasistiset mielipiteet on julistettu pannaan useimmissa keskusteluryhmissä.

Mielipiteitä ajankohtaisista aiheista

Verkossa on nykyisin jo tuhansia keskusteluryhmiä, jotka ovat joko synkronisia tai asynk-
ronisia. Synkronisissa, reaaliaikaisissa ryhmissä viestejä vaihdetaan ilman aikaviivettä, josta
esimerkiksi käy IRC (Internet Relay Chat). Asynkronisiin ryhmiin, kuten verkkolehtien kes-
kusteluryhmiin, osallistujat lähettävät viestejä omaan tahtiinsa ja lukevat niitä itselleen sopi-
vana aikana. (Savolainen 1996: 49.)
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Ryhmissä vaihdetaan mielipiteitä kaikista mahdollisista inhimilliseen elämään liittyvistä
aiheista. Keskusteluryhmiä hyödynnetään tiedollisiin, viestinnällisiin ja viihteellisiin tarkoi-
tuksiin, mutta suosituimmat aiheet liittyvät tavalla tai toisella viihteeseen ja ns. yleisinhimil-
lisiin aihepiireihin. Ryhmiin osallistutaan joko kirjoittamalla viestejä tai vain lukemalla
niitä. Tyypillistä on, että valtaosan keskusteluryhmien viesteistä tuottaa pieni vähemmistö
ryhmässä kävijöistä ja suurin osa seuraa keskustelua sivusta. Suurimmassa osassa viestejä
on kysymys mielipiteen esittämisestä tai toisten mielipiteiden kommentoinnista, ja vain
harvoin viesteillä yritetään hankkia tietoa. (Savolainen 1996: 49–52.) Poikkeuksen muodos-
tavat ne monet erityisalojen keskusteluryhmät, joilla on tiivis, yhtenäinen kävijäkunta. Esi-
merkiksi tästä sopivat Marttaliiton kotisivut, joiden keskusteluryhmässä vaihdetaan vilk-
kaasti reseptejä ja kodinhoitovinkkejä.

Verkkokeskustelulle on ominaista sidonnaisuus nykyhetkeen: aiheet ovat ajankohtaisia
ja vaihtuvat nopeasti. Myös lyhytjännitteisyys, pintapuolisuus ja aiheiden rönsyily on tyy-
pillistä, ja aihetta koskevat puheenvuorot ketjuuntuvat toisiinsa, kun viestijät viittaavat edel-
lisiin puheenvuoroihin. (Savolainen 1996: 51.) Oikeastaan voisi puhua monisäikeisyydestä
tai jopa viestien verkottumisesta, sillä kirjoittaja saattaa omassa mielipiteessään viitata
useampaan kuin yhteen aikaisempaan viestiin. Ryhmäkuri keskustelijoiden kesken on muo-
dostunut ainakin verkkolehtien keskusteluissa varsin ankaraksi, ja kirjoitetuista tai kirjoitta-
mattomista säännöistä poikkeavaa viestin lähettäjää oikaistaan nopeasti. Esimerkiksi nimi-
merkkien väärinkäytöstä huomautetaan välittömästi samoin kuin muiden mielestä liian pit-
kistä tai epäselvistä kommenteista. Asiavirheisiinkin puututaan aika ajoin.

Keskustelu- vai rupatteluosastoja?

Keskusteluryhmiin osallistumista on kuvattu tietokonevälitteiseksi viestinnäksi, jossa ”pu-
huminen” tapahtuu kirjoittamalla, vuorovaikutusta on kuvattu termillä ”talking by writing”.
Asynkronisen keskusteluryhmän voi katsoa muistuttavan jopa elektronista ilmoitustaulua,
johon aika ajoin ilmaantuu viestejä tai kommentteja niihin. (Savolainen 1996: 49.)

Keskusteluryhmiä on verrattu ennen muuta lehtien yleisönosastoihin. Keskusteluryhmät
ja lehtien yleisönosastot poikkeavat kuitenkin toisistaan monessa suhteessa:

1) Yleisönosastojen aihepiirit ovat yleensä varsin rajallisia, kun taas keskusteluryhmissä
aiheita on runsaasti. Tämä ero johtuu ennen muuta käytettävissä olevasta tilasta, jota
lehdessä on vain tietty määrä, mutta tietoverkossa rajattomasti.

2) Yleisönosastojen mielipiteet käyvät läpi enemmän tai vähemmän tarkan valintaseulan,
jolloin niitä lyhennetään ja muokataan tai osa teksteistä jää jopa kokonaan julkai-
sematta. Vastaavasti keskusteluryhmissä tekstien valikointi ja muokkaaminen on poik-
keuksellista. Verkkolehdissä ylläpitäjät puuttuvat silti nykyisin muun muassa rasistisiin
mielipiteisiin.

3) Yleisönosastojen mielipidetekstit ovat yleensä harkittuja ja viimeisteltyjä siinä, missä
keskusteluryhmien viestit ovat spontaaneja ja usein varsin hiomattomia. Yleisönosas-
toilla käytetään yleisesti korrektia yleiskieltä ja vain harvoin puhekielisiä tai murteellisia
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ilmauksia. Nuorten yleisönosastoilla tosin kirjoitetaan enemmän puheenkaltaisesti. Kes-
kusteluryhmissä tekstien tyyli vaihtelee huomattavasti, ja asiallisen argumentoinnin
lisäksi viesteissä viljellään hyvinkin rankkaa huumoria. Tämä ero johtuu osittain edellä
mainitusta mielipidekirjoitusten muokkaamisesta ja karsinnasta, jonka taustalla on va-
kiintunut käsitys lehtien mielipidekirjoitusten genrestä.

4) Palautteen saaminen lehtien yleisönosastokirjoituksiin saattaa kestää kauan, lehden
ilmestymisaikataulusta riippuen. Keskusteluryhmissä palaute tulee hyvinkin nopeasti,
jolloin myös jatkokommenttien mahdollisuus nopeutuu.

Keskustelukanavien on arvioitu voivan tarjota vaihtoehtoisen kanavan sellaisille mieli-
pidekirjoittajille, jotka eivät pääse esittämään ajatuksiaan esimerkiksi lehtien yleisön-
osastoilla. Mitään yleisönosastoja keskusteluryhmät eivät silti ole, vaan ne ovat muodos-
tuneet täysin omintakeisiksi keskustelufoorumeiksi. Keskusteluryhmät tuskin koskaan
korvaavat lehtien yleisönosastoja, mutta ne voivat täydentää niitä mielipidekanavina. Ne
voivat toimia myös uudentyyppisinä foorumeina ihmisten väliselle yhteydenpidolle ja eri-
laisten asioiden harrastamiselle sekä tulevaisuudessa yhä enemmän myös tiedonhankinnalle
(Savolainen 1999: 21).

Keskusteluryhmissä käytävää viestien vaihtoa kuvataan siis yleisesti keskusteluksi,
kuten ilmiön nimikin kertoo. Ryhmien viestinnässä onkin monia keskustelun piirteitä, esi-
merkiksi osanottajien vuorovaikutus sekä viestinnän spontaanius ja epämuodollisuus. Kes-
kustelunomaisuudesta kertoo muun muassa runsas puhekielisyys, jota jotkut kirjoittajat
pyrkivät tietoisesti korostamaan (Ei ymmärrä mikä hinku on saada joku karjala takasi ku ei
entisiäkään maita oo asutettu ja viedääv vielä viimisetki ku aletaan isomman silmille hyp-
pimään.) Viestiketjut muodostuvat ryhmässä mukana olevien vuoroista, kuten keskus-
teluissa, mutta toisaalta vuorot eivät ole samalla tavalla selviä kuin aidossa keskustelussa.
Tämä johtuu siitä, että viestien kirjoittaminen ja lähettäminen sekä niiden lukeminen tapah-
tuvat eri aikoina. Keskustelijathan eivät keskusteluryhmissä ole mukana mielipiteiden vaih-
dossa reaaliajassa päinvastoin kuin esimerkiksi IRC-kanavalla, jossa viestien vaihto muis-
tuttaakin enemmän aitoa keskustelua.

Kirjoittajat puhuttelevat toisiaan tavallisesti hyvin epämuodollisesti, vaikka henkilökoh-
tainen näkö- tai kuulokontakti puuttuvat, kun mielipiteitä vaihdetaan kirjoittamalla. Epä-
muodollisuus luo tuttavallisuutta, joka johtuu osittain siitä, että osa ryhmäläisistä on todella
aktiivisia kirjoittajia: yhdessä keskusteluketjussa saattaa olla samalta henkilöltä useita mie-
lipiteitä tai kommentteja muiden mielipiteisiin. Näin ryhmäläiset oppivat tuntemaan toi-
sensa tekstien kautta. Joissakin tapauksissa erittäin muodollinen kieli voidaan tulkita iro-
niaksi. Keskustelunomaisuuden lisäksi viesteissä on myös selvästi kirjemäisiä piirteitä,
kuten tervehdys tai otsikko (Realismi puuttuu; Hah, hah!!!) ja allekirjoitus, joka on joko
nimi tai nimimerkki (Se siitä; Niilo Käymälä).

Ari Heinosen (1998: 21) mielestä tietoverkkojen teknologian hyödyntäminen yleisön
keskenäisessä viestinnässä, kuten juuri keskusteluryhmissä, vie kehitystä kohti rupattelu-
osastoja. Rupatteluosasto ilmentääkin Heinosen mukaan aidon keskustelun tapaista välittö-
myyttä sekä toiminnallisesti että ajallisesti.
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Kieli mukautuu tilanteeseen

Palaan lopuksi keskusteluryhmään saapuneiden viestien kieleen ja esimerkkinä käytän
alussa esittämääni Karjala-keskustelua.

Viesteille on tyypillistä, että ne ovat varsin lyhyitä: virkkeitä on yhdessä viestissä 5–7 ja
lauseita 10–12. Jo ryhmille mahdollisesti annetuissa ohjeissa toivotaan kirjoittajien ilmai-
sevan mielipiteensä tiiviisti ja ytimekkäästi. Viestien pituudet vaihtelevat kuitenkin huomat-
tavasti sekä eri verkkolehdissä että ryhmien sisällä muutamasta saneesta jopa satoihin
saneisiin.

Samoin kuin muidenkin uusien viestintäkanavien myös keskusteluryhmien kielenkäyttö-
tapaa voi hyvin arvostella siitä, että viesteissä ei juuri kunnioiteta ainakaan kirjoitetun yleis-
kielen sääntöjä. Pilkut ja pisteet yhtä hyvin kuin isot ja pienet kirjaimet menevät sekaisin,
lauseet ovat epätäydellisiä ja virkkeet ovat suorastaan solmussa, kuten seuraavasta kom-
mentista ilmenee:

Realismi puuttuu

Karjalan vuokraaminen/ostaminen tai jopa ilmaiseksi saaminen ei ole realista useammasta
syystä. Ensiksi Venäjä ei halukas palauttamaan sitä, ei rahalla – vielä vähemmän ilmai-
seksi.Toiseksi, vaikka saisimme sen ‘ilmaiseksi’ ei meillä olisi varaa sitä vastaanottaa: Kar-
jalan infrastruktuurin palauttaminen – tai pikemmin sen luominen romahduttaisi meidän
kahden miljoonan veronmaksajain talouden. Sitä paitsi saisimme kaupankorkojaiseksivielä
0,5 miljoonan ulkomaalaisongelman.

Se siitä
(Kalevan Juttutupa 28.12.1998 klo 8.47)

Lyönti- ja kielioppivirheitä teksteissä on riittämiin ja tehokeinoina käytetään muun
muassa erilaisia välimerkkejä. Oikeinkirjoitussääntöjen laiminlyönneistä huolimatta viestit
ovat kuitenkin ymmärrettäviä.

Sähköpostikieltä tutkinut Luukka (2000: 24–28) huomauttaa, että kielenkäytön variaatio
johtuu ja on aina johtunut tilanteesta. Kielenkäyttäjät toimivat rationaalisesti, ja kieltä käy-
tetään yleensä tilanteen mukaisesti. Muuntuminen ja variaatio on ominaista kaikille eläville
olioille. Myös elävä ja toimiva kieli mukautuu uusiin tilanteisiin, tapoihin ja tehtäviin. Esi-
merkiksi sähköposti on tuonut mukanaan uudenlaisen kielenkäyttötilanteen, joten Luukan
mielestä olisi ihme, jos sähköpostin kieli ei olisi erilaista kuin muiden viestintätilanteiden
kieli. Samaa voi hyvällä syyllä sanoa keskusteluryhmistä.

Pirkko Nuolijärvi (1998: 391, 395) puolestaan muistuttaa, että vaikka kielimuotojen
koetaan nyt olevan murroksessa, ne ovat olleet sitä aina. Muutokset eivät johdu esimerkiksi
verkosta, vaan siitä, että moni muukin asia muuttuu samaan aikaan. Koneen ja ihmisen
vuorovaikutuksen onnistuminen on kielestä kiinni, ja koneen välityksellä ihmiset voivat
onnistua vuorovaikutuksessaan, jos heillä on kieli. Kieliyhteistön vuorovaikutuksen ehdot
ovat siis edelleen voimassa.
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Keskusteluryhmissä on toki asiallisia ja hiottuja mielipidetekstejä, joiden kirjoittajat
ovat paneutuneet myös tekstin kieliasuun eikä vain viestin sisältöön. Keskusteluryhmien
kielestä voi hyvin todeta samaan tapaan kuin Luukka (2000: 28) on todennut sähköposti-
suomesta: sähköpostisuomi ei ole yhtenäinen kielimuoto, sillä käyttäjien, tavoitteiden ja
tarpeiden kirjo on niin suuri, että on vaikea sanoa yksiselitteisesti, millaista sähköposti-
suomi on. Se on monenlaista, kuten siis keskusteluryhmienkin kieli.

Lopuksi

Tarkoitukseni on jatkaa keskusteluryhmien kielen tutkimista kriittisen lingvistiikan – tai
kriittisen diskurssin- ja tekstintutkimuksen – näkökulmasta, jonka perusta on systeemis-
funktionaalisessa kieliopissa. (Ks. Halliday 1994.) Kielen sosiaalisen luonteen ja funktio-
naalisuuden, tarpeista lähtevän käytön, tarkastelu sopii mielestäni hyvin lähtökohdaksi kes-
kusteluryhmien kielen tutkimiseen. Koska keskusteluryhmien viestit ovat mielipidetekstejä,
niiden tarkastelu myös ideologian näkökulmasta on mielenkiintoista. Kuten Heikkinen
(1999: 84) on todennut, yksittäiset kielenkäytöt kertovat yhteisön ideologioista ja yhteisön
kielenkäyttötavoista, sosiaalisesta kieliopista, joka antautuu analysoitavaksi teksteinä ja
sosiokulttuurisina merkityksinä.
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Keskusteluvuorojen rakenteen kuvaaminen ruotsin kielessä

Jan Lindström

Helsingin yliopisto

Tutkimukseni ruotsin keskusteluvuorojen rakenteesta liittyy osana neljän yliopiston
– Uppsala, Linköping, Göteborg ja Helsinki – yhteisprojektiin Samtalsspråkets grammatik
(GRIS), siis ruotsin keskustelukielen kielioppiin. Projekti on saanut rahoitusta vuoden 2000
alusta ja siinä työskentelee 14 tutkijaa, joiden tutkimuskohteista mainittakoon vuorojen
syntaktiset laajennukset, puhujien yhteisesti täydentämät konstruktiot, direktiivien ilmaisu-
tavat, modaalisuus keskustelussa ja pragmaattisten partikkelien kieliopillistuminen. Tutki-
joiden käsikirjoituksia on kesästä 2000 lähtien julkaistu projektin verkkosivulla osoitteessa
http://www.nordiska.uu.se/samtal/publikationer.html.

Vuoron kolmivaiheisuus

Omassa tutkimuksessani olen erityisesti kiinnostunut keskusteluvuorojen sisäisen ja ulkoi-
sen syntaksin kuvaamisesta eräänlaisen vaihemallin avulla (vrt. kieliopissa käytetty lause-
kaavio, ks. alla). Sisäisellä syntaksilla tarkoitan vuoron järjestymistä rakenneyksiköistä
(turn constructional units) ja mahdollisista muista elementeistä. Ulkoisella syntaksilla viit-
taan vuoron sijoittumiseen keskustelusekvenssiin ja vuoron eri osien suhteesta sekven-
tiaaliseen kontekstiin. Aiemmissa puheen syntaksin tutkimuksissa (esim. Jörgensen 1976)
on keskitytty lähinnä lauseiden tai lauseenjäsenten kvantifioimiseen tai yksittäisten kieli-
opillisten ilmiöiden esiintymiseen. Kokonaisten vuorojen rakentumista sinällään ja erityi-
sesti vuorojen nivoutumista ja rakenteen motivaatiota suhteessa niiden interaktiiviseen
kontekstiin ei ole käsitelty.
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Keskustelua sekventiaalisesti organisoituna vuorovaikutuksena tarkastelevan dialogi-
teorian kannalta vuoron jakaminen – tai jakautuminen – erilaisiin vaiheisiin ei ole sinänsä
kovin vieras ajatus. Lähtökohtana on, että vuoroihin liittyy sekä palautteellisia että aloit-
teellisia piirteitä (Linell 1998). Toisin sanoen, osa vuorosta muodostaa reaktion johonkin
aikaisempaan, usein edeltävään vuoroon, ja toinen osa valmistelee jatkoa nykyiselle vuo-
rolle tai projisoi palautetta ja näin ollen uutta puheenvuoroa. Näistä lähtökohdista Scheg-
loff (1996) hahmottelee eräänlaisen vuoron kolmijaon: sen statuksen alkavana seuraavana
vuorona, meneillään olevana vuorona ja seuraavaa edeltävänä vuorona. Tätä vuoron kolmi-
vaiheisuutta voidaan tarkastella vaikkapa Evan puheenvuorossa alla olevassa katkelmassa,
jossa ompeluseuran kuusissakymmenissä olevat rouvat keskustelevat luonnonlääketieteestä
ja koululääketieteestä.

1. SAM:V2. (Syföreningsmöte) ”Naturmedicin vs skolmedicin”.

Asta: v- va e en a- huvuvärkstablett om du äter de kilotals så får du väl
också någå njurlidande ºja vet int vaº (.h) de beror väl på uh [(0.6)
kvantite [ten

Eva: [(.h) [jå sen e de nu
bara de också att folk tror me natur- (0.8) mediciner heller dehär att (0.5)
att di e ofarliga å tror att di kan ta ungefär hur mycke som hel [st av
dem men ja menar de+e»

Asta: [mm
Eva: »ju samma begränsningar där ock[så
Asta: [jå: int int får man ju äta nånting sådär (1.1) be- fast

ja dricker no mycky örtºteerº↓ ja dricker alla dar

Jos vuoron kolmijako suhteutetaan enemmän sen sisäisiin rakennusvaiheisiin, saadaan
vuorolle melko luontevasti elementit alkuvaihe, keskeinen vaihe ja ekspansiovaihe. Eks-
pansio voidaan tässä mieltää yhtä hyvin vuoron keskeisen vaiheen jatkoksi kuin seuraavan
vuoron projektioksi. Näitä vaiheita Evan puheenvuorossa voitaisiin havainnollistaa seu-
raavalla tavalla:

Edellistä vuoroa seuraava:
alkuvaihe
jå

Meneillään oleva:
keskeinen vaihe

(sen e de nu bara de också)
att folk tror me naturmediciner heller dehär
att di e ofarliga å tror att di kan ta ungefär
hur mycket som helst av dem

Seuraavaa vuoroa edeltävä:
ekspansiovaihe

(men ja menar)
de e ju samma begränsningar där
också

Kaavio 1. Keskusteluvuoron jakautuminen kolmeen vaiheeseen.
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Tässä kohdassa on hyvä mainita, että vuoron ei aina tarvitse sisältää mainittuja kolmea
vaihetta. Kuten Schegloff (1996: 97) toteaa, vuoron rakentuminen voi esimerkiksi keskey-
tyksen takia katketa jo alkuunsa niin, että vain alkuvaihe siitä tulee tuotetuksi. Vuoro voi
myös koostua vain yhdestä elementistä, esimerkiksi vastaussanasta jå, ja näin sitä ei myös-
kään voida jakaa enempiin vaiheisiin. Toisaalta hienommassa vuoron rakentumisen ku-
vauksessa saatetaan tarvita muitakin vaiheita kuin nuo kolme. Esimerkiksi Evan vuorossa
alkuvaihe ja keskeinen vaihe nivoutuvat toisiinsa syntaktisesti täydellä, mutta sisällöllisesti
sumealla ilmaisulla sen e de nu bara de också. Tällainen jatkoa valmisteleva elementti on
monesti tunnistettavissa, ja Schegloffin termi post-beginning point voitaisiin ehkä kytkeä
tällaisiin tapauksiin. Samaten voidaan myös huomata, että ekspansiovaihe valmistellaan
partikkelinomaisilla elementeillä men ja menar. Ehkä näiden valmistelevien osien esiinty-
minen varsinaisten päävaiheiden edellä voidaan nähdä jonkinlaisena osoituksena siitä, että
puhujat todellakin myös orientoituvat eri vaiheisiin vuoroissaan.

Näyttää myös siltä, että vuoron eri vaiheet rekrytoivat käyttöön tietynlaisia kielellisiä
rakenteita. Eräät diskurssipartikkelit ovat esimerkiksi tyypillisiä alkuvaiheelle (esim. hör
du), toiset taas ekspansiovaiheelle (jag menar), ja edelleen kolmannet loppuvaiheelle tai
ylimenovaiheelle seuraavaan vuoroon (eller). Vuoron sisäisen syntaksin kuvaus voidaan
ruotsin kohdalla tietyin osin liittää skandinaavisessa kieliopillisessa traditiossa käytettyyn
lausekaavioon, jossa lauseenjäsenet sijoittuvat konventionaalisesti kiinteille paikoilleen
(Diderichsen 1946). Laajennetussa muodossaan ruotsin deklaratiivisen päälauseen kaavio
on seuraavanlainen (SAG 4: 6):

Utvidgad sats
Inre sats

Förfält Initialfält Mittfält Slutfält Efterfält

Ja, i morgon kan hon nog vara med, eller hur?

Kaavio 2. Laajennetun lauseen sanajärjestyskentät ruotsissa.

Keskusteluanalyysissa on todettu, että nimenomaan vuorojen alut ja loput ovat olennaisia
vuoron rakentumisessa suhteessa edeltäviin ja seuraaviin puheenvuoroihin ja neuvotel-
taessa vuoron saamisesta, jatkamisesta tai luovuttamisesta (Hakulinen 1997: 43). Niinpä
haettaessa interaktiivisten ja kieliopillisten funktioiden yhtymäkohtia vuoron syntaktisessa
asussa on syytä nostaa esille lausekaavion kolme pääpositiota: etukenttä (förfält), sisempi
lause (inre sats) ja jälkikenttä (efterfält). Sisempi lause muodostaa kaaviossa 2 syntaktisesti
eheän ytimen, sellaisen jollaisia olemme tottuneet pitämään normaaleina lauseina kirjoite-
tussa ruotsin kielessä. Finiittiverbi on aina tällaisen väitelauseen järjestyksessä toinen kons-
tituentti, jota (saa) edeltää vain yksi lauseenjäsen alkukentässä (initialfält). Toisinaan, ni-
menomaan puhekielessä, kuitenkin yksi tai useampikin konstituentti esiintyy ennen alku-
kenttää ns. etukentässä. Etukenttä kuuluu samaan lauseyhteyteen, mutta se ei sitoudu
rakenteellisesti – ainakaan siten, kuten kirjakielessä on tapana – sitä seuraavaan sisempään
lauseeseen. Tästä on osoituksena finiitin sijoittuminen toiseksi lauseenjäseneksi suhteessa
alkukenttään (sisempään lauseeseen) mutta ei etukenttään (ks. kaavio 2).
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Auer (1996) on tutkinut etukenttärakenteen funktioita puhutussa saksassa. Omassa
tutkimuksessani olen myös lähtenyt tarkastelemaan vuorojen alun syntaksia juuri kieliopil-
lisesti määräytyvässä vuoron (lauseen) etukentässä. On syytä huomata, että alussa mainittu
vuoron alkuvaihe ei välttämättä ole yhtä kuin etukenttä kieliopillisessa mielessä, vaan vuo-
ro voi myös alkaa sisemmän lauseen (ns. normaalin väitelauseen) rakenteen mukaisesti.
Toisaalta syntaktinen etukenttä voi muodostua myös vuoron sisällä aloittaen sen ekspansio-
vaiheen, kuten yllä tarkastellussa Evan puheenvuorossa esimerkissä 1.

Förfält Inre sats Efterfält
men ja menar de e ju samma begränsningar där också

Tutkiessani etukentän relevanssia vuorojen sisäisen ja ulkoisen syntaksin kannalta tarkas-
telen kolmea pääasiaa:

1. Minkä tyyppisiä konstituentteja etukenttään sijoittuu?

2. Mikä on etukentän funktionaalinen motivaatio? Miten se suhteutuu puheen tuottami-
seen ja vuorovaikutukseen keskustelussa?

3. Mikä on etukentän rooli kieliopillistumisessa? Tietyt pragmaattiset partikkelit näyttävät
esimerkiksi konventionaalistuneen tässä positiossa (vrt. Auer 1996 saksan puhe-
kielestä).

Nyt käytettävän tilan puitteissa en ehdi kuin mainita joitakin yllä esitettyihin kysymyksiin
liittyviä ilmiöitä, jotka kuitenkin antanevat viitteitä vastauksista.

Materiaalina olen tutkimuksen tässä vaiheessa käyttänyt kahta helsinginruotsinkielistä
keskustelukorpusta, jotka on koottu Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksella,
Svenska samtal i Helsingfors (SAM) ja Språk och attityder bland helsingforssvenska ung-
domar (HUSA).

Esimerkkejä etukenttäkonstituenteista

Vokatiiviset ilmaukset

Lauseen sisäisen syntaktisen rakenteen ulkopuolelle jäävät etukentässä erilaiset vokatiiviset
ilmaukset, esimerkiksi tervehdyssanat, huudahdukset ja puhuttelusanat. Kuten Auer (1996)
toteaa, on tämä käytäntö norminmukainen myös kirjakielen syntaksissa.
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2. SAM:V1 (Herrmiddag) ”Brännvin”.

Mats: hej kunder ja har brännvin kvar va ska (ohb)
Erik: JUMALAUT [(ohb)
( ): [fan

Förfält Inre sats Efterfält
hej kunder ja har brännvin kvar

Vokatiivisten ilmausten diskurssifunktio on metalingvistinen. Ne ilmaisevat vuoron funk-
tion (s.o. puhuttelu) ja osoittavat vastaanottajan (ks. Auer 1996).

Pragmaattiset partikkelit

Pragmaattiset partikkelit ovat monessa mielessä läheistä sukua vokaatiivisille ilmauksille,
muodostuvathan monet niistä ruotsissa puhuttelevista syntagmeista, kuten hör du, vet du,
förstår du, sidu (’ser du’) ja du vet. Toisiin partikkeleihin taas, kuten nå, va, jag menar, ja
vastaussanoihin ja, nej variantteineen, ei sisälly varsinaista puhuttelua. Vokatiivien tavoin
esiintyvät nekin normaalisti vuoron lausemaisen syntaksin ulkopuolella, tavallisesti etu- tai
jälkikentässä.

3. SAM:V2 (Syföreningsmöte) ”På landet eller i stan?”.

Tove: e du på lande mycky
Asta: hördu ja ha vari nu↑ två nätter i stan=
Tove: =jaha=
Asta: =blir de väl nu här i stan (1.0) å dedär

4. SAM:RS1 (Du snurrar min jord som en stjärna) ”Hatade folk”.

Simon: okej men man blev (.) men de+e svårt att [bli hatad för att
Sara: [uff va

luktar tubak]
Simon: man e ] (.) man e #eu# [finländare
FS: [m
Simon: ja menar folk kan va hatade ute i världen fö att di

e israeler eller amerikaner eller [(.h) eller
FS: [tänkte säja i

Finland finns de ju ba finländare så finnarna kan ju int hata varann (.h)

Förfält Inre sats Efterfält
hördu ja ha vari nu två nätter i stan blir de väl nu här i stan å dedär
ja menar folk kan va hatade ute i världen fö att di e israeler… eller
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Vokatiivisten ilmausten tavoin pragmaattisten partikkelien diskurssifunktio on metalingvis-
tinen. Pragmaattiset partikkelit ilmaisevat vuoron funktion ja viittaavat monesti sen vas-
taanottajaan. Tämän lisäksi partikkelit jäsentävät keskustelua ilmaisten alkavan tai meneil-
lään olevan vuoron vuorottelustatuksen, esimerkiksi jos kyse on responssista tai vuoron
ekspansiosta. Monen partikkelin kiteytyminen kysymys- tai väitematriisista (esim. Hör
du?, Jag menar det.) voidaan nähdä kieliopillistumisen tuloksena.

Adverbiaaliset ilmaukset

Modaaliset ja konjunktionaaliset adverbit, kuten alltså, naturligtvis, tyvärr, sekä adver-
biaaliset fraasit, jotka viittaavat sanottavaan, esim. hur som helst, voivat erityisesti puhees-
sa muodostaa etukentän. Tässä käytössä adverbit muistuttavat pragmaattisia partikkeleja;
niiden itsenäinen propositionaalinen merkitys vähenee ja keskustelua jäsentävä tehtävä
korostuu.

5. SAM:M1 (Styrelsemöte på lekskola) ”Helgdagar”.

Niklas: >å sen va de< (.) å sen va (0.5) de (.) jullov då e
de direkt efter [°de°

Viola: [jå (.) jullove börjar den (0.5) tjugonde
Niklas: (mhmhm) e de bara l- kort da=
Viola: =alltså vi har ju nog också faktist här (1.0) ledit

den här självständihets (.) dagen och (.) dagen
efter (0.7) den sjunde

Lisa: den dä fredan (.) °jå°=
Viola: =e de ledit↑

Förfält Inre sats Efterfält
alltså vi har ju nog också faktiskt här ledit den här själv…

Adverbiaaliset sivulauseet, lähinnä om-konjunktiolla alkavat ehtolauseet, sekä ilmeisesti
tietyt kysymyslauseet voivat myös muodostaa etukentän, jolloin niitä ei sidota hypotakti-
sesti sitä seuraavaan sisempään (pää)lauseeseen, toisin kuin normaalissa kirjakielessä
(Lindström 2000a).

Adverbiaalisten etukenttäkonstituenttien diskurssifunktio on usein konnektiivinen, ne
ilmaisevat propositioiden semanttisia suhteita. Monet näin käytettävät adverbit, kuten yllä
esiintyvä alltså, ovat nähtävästi kieliopillistuneet diskurssipartikkelien tehtäviin (Lehti-
Eklund 1997).
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Konnektorit

Kieliopeissa normaalisti rinnasteisiksi tai alisteisiksi luokitellut konjunktiot (yleisesti kon-
nektorit) toimivat puhutussa kielessä monivivahteisemmin ja muistuttavat monesti esimer-
kiksi diskurssipartikkeleja (ks. Hakulinen 1997: 44). Tällaisessa tehtävässä konnektorit
voidaan laskea mukaan etukenttäkonstituentteihin, ja niitä seuraa aina deklaratiivisen pää-
lauseen sanajärjestys. Huomattavaa on, että (rinnasteisten) konjunktioiden ei katsota kuulu-
van sisempään lauseeseen perinteisessäkään lausekaaviossa. Esimerkin 6 fast-konnektori
(subjunktio tai konjunktio) muistuttaa tehtävältään paljon etukenttään sijoittuvaa diskurssi-
partikkelia.

6. SAM:RI4 (Radiointervju) ”Slaget om Viborg”.

HB: å så hörde vi↑ (0,7) hur Viborg (.) bombarderades
(3,7) de va ett smällande↓ (0,8) å då↑ så ((harklar
sig)) dög nog järnspette å (.) spade åt jyck*ana
redan* [((skrattar))

CR: [så man grävde ner sej
HB: jo (.) (.nff) (hh)
HB: fast int (.) int hö- höll vi di där ställningana

(.hh) vi ble flyttade sen igen (hh)
CR: °mm°

Förfält Inre sats Efterfält
fast int int hö- höll vi di där ställningana

Tässä fast osoittaa vastakohtaa sitä edeltävän ja seuraavan diskurssin välillä ja alustaa täten
eriävän tai väistävän toiminnan interaktiossa (huomaa negaatio int). Muita partikkelin-
omaisia konjunktioita ovat esimerkiksi men ja men att (ks. Londen 2000, Lindström–
Londen 2001). Määritteen mukaisesti tällaisten ilmausten diskurssifunktio on konnek-
tiivinen. Ne ilmaisevat propositioiden ja vuorojen välisiä kommunikatiivisia suhteita. Kon-
nektorien diskurssia jäsentävä käyttö voidaan mahdollisesti nähdä eräänlaisen kieliopillis-
tumisen tuloksena. Esimerkiksi fast näyttää ensin siirtyneen alisteisesta rinnasteiseksi kon-
junktioksi ja lopulta pragmaattiseksi partikkeliksi; vrt. saksan obwohl Günthnerin (1996)
analyysissa. Toisaalta saattaa olla niin, että konnektoreilla on aina ollut useampia diskurs-
sifunktioita puheessa kuin kirjoituksessa. Näitä funktioita ei ole vain aikaisemmin osattu tai
huomattu kuvata.

Nominaalilausekkeet

Syntaktiselta asultaan erilaiset nominaalilausekkeet muodostavat usein puheessa etukenttä-
rakenteen, jota kieliopeissa on kutsuttu dislokaatioksi. Etukenttään sijoittuva nominaali-
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konstituentti, kuten lauseke den lön du får ida esimerkissä 7, on tällöin korrelaattina sitä
seuraavalle pronominaaliselle kopiolle, joka puolestaan aloittaa ns. sisemmän lauseen
(SAG 4: 440).

7. SAM:M1 (Styrelsemöte på lekskola) ”Bruttolönen”.

Lisa: /---/ (0.5) så den lön du får ida den finns där ti hög°er° (0.7) alltså bruttolönen (.) e
fyratusentrehundratjugusju men de kan ju rimlitvis int vara den hundraprocentiga (0.7)
en hundraprocenti arbetstid (2.0) /---/

Förfält Inre sats Efterfält
så den lön du får ida den finns där ti höger

Dislokaatiorakenteen diskurssifunktio on topikaalinen. Sen avulla nostetaan esiin uusia
topiikkeja, osatopiikkeja tai referenttejä. Etukenttäpositiossa nominaalilauseke saa kontras-
tiivista huomiota osakseen, mikä lienee dislokaatiorakenteen topikaalisen käytön olennai-
nen motivaatio.

Elliptiset ilmaukset

Etukenttään voidaan sijoittaa myös ilmauksia, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella ellipti-
siltä tai idiomaattisilta. Eräs tällainen ruotsin kielelle tyypillinen rakenne on ns. x-och-x-
konstruktio (Linell 1990; Lindström 1999: 230).

8. H:HUSA (Gymnasiediskussion) ”Den finlandssvenska ankdammen”.

Tom: jå nå hela släkten e svensk (p) int en enda (p) finsk inblandad int ens (p) gifta utan allting
e helt svenskt (p) .hh anser mej vara finlandssvensk

In: mm
Tom: dock no förstås finländare också men (p) framförallt finlandssvensk
In: .jå just de
Andreas: du å din ankdamm
Tom: min ankdamm
In: jå (p) ankdamm å ankdamm jå de finns många olika ankdammar (p) en av dem e den

finlandssvenska *kanske de finns ju många andra* (p) /---/

Förfält Inre sats Efterfält
jå ankdamm å ankdamm jå de finns många olika ankdammar…

X-och-x-konstruktion diskurssifunktio on modaalinen. Se ilmaisee puhujan asenteen sekä
edeltävään väitteeseen että vuoron sisältöön jatkossa. Yleisesti ottaen tällä rakenteella
osoitetaan tyytymättömyyttä tiettyyn luonnehdintaan juuri edeltävässä diskurssissa tai sen
kyseenalaistamista. Myös konnektiivinen funktio on läsnä; toistorakenteella viitataan pro-
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positioiden ja vuorojen välisiin kommunikatiivisiin suhteisiin. Interaktiivisessa käytössään
x-och-x-konstruktiota voidaan pitää rakenteellisena idiomina (Lindström 2000b; ks.
Fillmore ym. 1988). Se on mahdollisesti kieliopillistunut rinnastuksen ja toiston yleisem-
mästä käytöstä responsiivisissa reaktioissa (Lindström 1999).

Lopuksi

Pikainen etukenttäkonstituenttien tarkastelu osoittaa, että tässä positiossa ja syntaktisessa
asemassa esiintyy interaktion kannalta tärkeitä aineksia. Sellaisia, jotka mm. ilmaisevat
vuoron statusta sekventiaalisessa yhteydessään, suhteuttavat vuoron sitä edeltäviin toimin-
toihin tai jäsentävät puhujien vuorottelua keskustelussa. Etukenttäkonstituentit kertovat
myös tulevasta vuorosta, esimerkiksi sen temaattisesta tai asenteellisesta fokuksesta. Ra-
kenteiden kannalta monet etukenttään sijoittuvat konstituentit ovat monesti partikkelin-
omaisia ja/tai idiomaattisia. Tällaiset etukenttäkonstituentit ovat rutinoidun automatisoitu-
neita ilmauksia kielessä ja siten välittömästi käsillä nopeasti soljuvassa keskustelussa.
Myös vuoron lineaarisen tuottamisen kannalta etukentän käyttö sen syntaktisena avauk-
sena, ilman sitoumusta tiettyyn lausetyyppiin, saattaa olla kognitiivinen etu ja edesauttaa
interaktion saumattomuutta.
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Litterointimerkit

men = korostus, °men° = sotto voce, MEN = kova äänenvoimakkuus, >men< = normaalia nopeampi
tempo, <men> normaalia hitaampi tempo, hh = uloshengitys, .hh = sisäänhengitys, .ja = sisäänhengitys
lausuttaessa, *men* = nauraen lausuttu, [ = päällekkäispuhunnan alku, ] = päällekkäispuhunnan loppu,
[[ = samanaikaisesti aloitetut vuorot, = = kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta, + = yhteen nivoutuvat
sanat, me– = sana jää kesken, : = pidennetty ääni, (.) = mikrotauko (≥0,2 s.), (0,6) = tauko jonka pituus
ilmoitettu sekunnin kymmenysosina, (p) = määrittämätön tauko, (men) = epäselvästi kuultu jakso, (ohb)
= sanasta t. jaksosta ei saada selvää, ( ): = puhujaa ei voida varmasti tunnistaa, ((skratt)) = litteroijan
kommentteja, ↑ = nouseva intonaatio, ↓ = selvästi laskeva intonaatio, men = lihavointi merkitsee
analyysin kohteen.



The Licensing and Distribution of “Argumental”
and “Free” Manner Adverbials

Satu Manninen

Tampereen yliopisto

This paper investigates the licensing and structural positions of argumental and free manner
adverbials. Using the Minimalist program of Chomsky (1995, 1998) and the feature-based
theories of adverbials of Alexiadou (1997), Cinque (1999), and Laenzlinger (1998) as
theoretical framework it introduces in sections 2 and 3 the idea that argumental adverbials
are licensed in the same way, and in the same structural positions, as free adverbials.
Secondly, rather than outermost adjuncts, it shows in section 4 that manner adverbials are
always the innermost arguments of V, entering the derivation before any of the other
arguments of V, such as the direct objects.

Previous Analyses of Adverbials

Modification vs Predication-Based Systems

Traditionally, a distinction is made between sentence and VP adverbials. The former are
VP external and include pragmatic and modal adverbials (e.g. however, probably). The
latter are VP internal, including adverbials of manner, means, instrument, place, and time –
see e.g. Cinque (1999), Hakulinen–Karlsson (1979: 200–), Laenzlinger (1998: 37–), Quirk
et al (1985), and Vilkuna (1996: 163–). Among VP adverbials, a further distinction
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is made between argumental and free adverbials. The standard assumption is that the
former are selected arguments of V, while the latter are adjuncts which can be removed
without causing ungrammaticality or a change in interpretation:

(1) a. John behaved *(courageously).
b. John treated his dog *(badly).

(2) a. John sang (beautifully).
b. John recited the poem (beautifully).

Within the generative framework, syntactic analyses of adverbials are based on three
main perspectives. First, modification-based systems, such as Aoun & Li (1991) and
Zubizarreta (1987), treat adverbials as modifiers of sentences and VPs/V0 heads. Although
modification is essentially a semantic relation, these systems hold that it can be realised in
a syntactic configuration. On the assumption that modifiers always appear as sisters of the
category that they modify, these systems predict that sentence adverbials enter the structure
at the level of sentential/clausal functional projections (e.g. AgrP, TenseP, MoodP), while
manner adverbials, because they modify VPs/V0 heads, enter the structure at the VP, V’ or
V0 level. Because no further constraints are introduced, the adverbials are allowed to
branch freely to the left and the right:1

Diagram (1)

XP

Adv XP (Adv)

Adv X∪ (Adv)

Adv X0 (Adv)

Adv X0 (Adv)

Predication-based systems, in turn, treat adverbials as predicates occurring in relation
with a “subject.” Different types of adverbials require different types of subjects: some
require Agent subjects, others Event subjects and so on – cf. Roberts (1987) and Williams

1 For sentential/clausal functional categories see e.g. Chomsky (1986), Cinque (1999), Holmberg et
al (1993), Laenzlinger (1998), Pollock (1989), and Rizzi (1995). In Diagram (1) we follow the
usual practice and use X to denote any category. In line with Chomsky (1995, 1998), Kayne
(1984, 1994) and related work, we assume all nodes to be binary-branching.
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(1980). Just like modification, the predication relation is submitted to structural
requirements: given that subjects c-command their adverbial predicates, these systems
predict that adverbials predicated with higher subjects appear in higher structural positions
than adverbials predicated with lower subjects. On the view that manner adverbials are
predicated with lexical V0 heads, the following contrast is also predicted:2

(3) a. *Courageously John behaved./ *Beautifully John sang.
b. John behaved courageously./ John sang beautifully.

Given that X c-commands Y iff the first branching node dominating X also dominates Y,
the adverbials courageously and beautifully, in order to be predicated with the lexical V0,
must be sisters to either VP, V’ or V0, branching to the left or the right (cf. Diagram (1)).
The sentences in (3 a) are, then, ruled out because the adverbials appear too high up in the
structure to be c-commanded by V0.

However, the idea that adverbials appear as sisters to XP, X’ or X0, branching freely to
the left or the right, is not in the spirit of the Minimalist program. On Minimalist
assumptions, derivations must be formed in as constrained a way as possible – this means,
among other things, that each adverbial must have a fixed position of merge. A further
problem is that the modification- and predication-based approaches provide us with no
criteria for distinguishing the argumental adverbials in (1) from their optional counterparts
in (2). While they sometimes assume that the former appear in different structural positions
than the latter, they sometimes ignore this distinction completely, and the adverbials are
inserted into one and the same structural position. In Sections 2 and 3 we discuss the
Minimalist view on argument status, and on argumental and free manner adverbials. But
before doing so, let us look briefly at the recent feature-based theories of adverbials.

The Feature-Based Systems

The recent feature-based theories of Alexiadou (1997), Cinque (1999), and Laenzlinger
(1998) put forward the hypothesis that adverbials are subject to strict licensing conditions:
crucially, sentence adverbials are licensed in the unique specifiers of sentential/clausal
functional heads, while VP adverbials are licensed in the unique specifiers of layered V
projections known as light vPs.3 In both cases, there is feature checking or agreement
between the adverbials and functional or v heads, so that an adverbial α with a feature [+f]
can only be licensed in the specifier of a head H which is associated with an agreeing
feature [+f]. If the features of α and H do not agree, the derivation crashes or is cancelled –

2 In (3 a) the ungrammaticality is associated with the neutral, non-contrastive readings of the
sentences. In the contrastive readings there are reasons to suppose that the adverbials have been
moved from their original positions to the appropriate derived positions.

3 Briefly, thematically complex verbs give rise to a layered VP structure consisting of a lexical VP
and one or more light or little vPs. The lexical V then raises from its original position to each
light v head, to check its morphological features. For a more detailed discussion on light vPs, see
e.g. Chomsky (1995), Koizumi (1995), Larson (1988), Manninen (1999), and Radford (1997).
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cf. Chomsky (1995: 219f.). The fact that there is agreement between α and H ensures that
pragmatic or modal sentence adverbials can only be merged as specifiers of pragmatic or
modal functional heads, while manner adverbials can only be merged as specifiers of a
Manner-related vP.

The feature-based theories are superior to the modification- and predication-based
approaches in that each adverbial can have one and only one structural position. This is a
very welcome situation, on Minimalist assumptions. Secondly, the feature-theories,
because they are embedded within Kayne’s (1994) theory of antisymmetry and LCA which
states that specifiers only branch to the left, complements to the right, are able to rule out
the situation illustrated in Diagram (1). Instead, they introduce the following state of
affairs:

Diagram (2) Diagram (3)

XP * XP

Adv X∪ Adv X∪
[+f] [+f]

X0 X0

[+f] [+f]

After this brief introduction to the feature-based systems of adverbials, we move on to
discuss the Minimalist view on argumental and free manner adverbials.

The “Argumental” vs “Free” Adverbial Distinction

So far, we have seen that the modification, predication- and feature-based analyses, differ
as they may on other accounts, agree on both argumental and free manner adverbials being
located inside the VP. This view receives support from the fact that both types of
adverbials pass such well-known tests for VP-hood as VP-deletion, VP-fronting, right node
raising, and Though VP-movement – see e.g. Quirk et al (1985) and Roberts (1985: 76–).
Further support comes from the fact that the adverbials are parallel to referential NPs in
that they restrict the range of events denoted by V – cf. Alexiadou (1997: 128–). However,
it is often proposed that elements inside the VP are interpreted as arguments of V. This
suggests that not only argumental but also free manner adverbials might be interpreted as
arguments of V. We discuss this view in the next sub-section.
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All Manner Adverbials Are Arguments of V

Chomsky (1965) and McConnell-Ginet (1982) are among the first to call into question the
traditional view that obligatory manner adverbials, like those in (1), are selected arguments
of V while free manner adverbials, like those in (2), are only adjuncts. Crucially, they take
the fact that verbs which do not passivise or take affected objects (see (4)–(5) below) also
do not occur with manner adverbials to suggest that such adverbials, irrespective of their
obligatory or optional status, are syntactically conditioned and should be classified as
arguments of V. More recently, such ideas have been discussed also by Adger–Tsoulas
(1999), Hale–Keyser (1993), and Levin–Rappaport Hovav (1995):4

(4) a. *John resembled his father well. (cf. *The father was resembled by John.)
b. *John had flu worriedly. (cf. *Flu was had by John.)

(5) a. *He aggravated me revoltingly.
b. *I desire a raise enthusiastically.

Assuming Chomsky and McConnell-Ginet to be correct, so that all manner adverbials
are VP internal arguments, the question that arises is why some of these arguments are
obligatory, while others are optional in the sense that they can be removed without causing
ungrammaticality or a change in interpretation.

The Licensing of “Obligatory” and “Optional” Arguments

In order to explain why some arguments of V are obligatory while others are optional in the
sense that they can be removed without causing ungrammaticality or a change in
interpretation, we must examine how arguments of V are licensed. In line with Manninen
(1999) and the references cited there, we assume each lexical V, when it emerges from the
numeration and enters the derivation, to be specified for thematic or semantic features
which determine the number and types of arguments that it selects.5 If a V is specified for
two features which have the values Theme and Agent, for example, the sentence must
contain two arguments which are assigned Theme and Agent theta roles, respectively. And
if a V is specified for three features which have the values Manner, Theme, and Agent,
then the sentence must contain three arguments which are assigned Manner, Theme, and

4 We are using the terms “obligatory” and “optional” adverbial here for convenience, to indicate
that the former cannot, but the latter can, be omitted without causing ungrammaticality or a
change in interpretation. We are not adopting any particular line of thinking behind these terms.

5 Chomsky (1995: 30) defines the lexicon as the “repository of all (idiosyncratic) properties of
particular lexical items.” The numeration is, in turn, a set of pairs (LI, i) where LI is an item of
the lexicon and i is its index, indicating the number of times LI is selected for a particular
derivation.
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Agent theta roles. Each argument is merged as the specifier of a light v bearing the relevant
features, and the lexical V raises and adjoins to each v, to check morphological features –
for more details see e.g. Koizumi (1995) and Manninen (1999):6

Diagram (4)

vP

Agent v∪
[+f]

v vP
[+f]

Theme v∪
[+f]

v …
[+f]

Now, Chomsky (1995: 225–, 235–, 277–) has proposed that the thematic or semantic
features of V can be either intrinsic so that they are listed in the lexical entry for V or are
determined by properties so listed, or optional so that they are added arbitrarily when V is
selected for the numeration. For example, in verbs like meet the feature determining that V
selects a Theme direct object is intrinsic: it is listed in the lexical entry for meet or is
determined by properties so listed. This means that, because meet is always specified for
this feature when it emerges from the numeration, it always selects a Theme direct object.
Sentences like (6 b) are then ill-formed because the selectional requirements of V are not
satisfied.

However, in verbs like sing the feature determining that V selects a Theme direct object
is optional: it is added arbitrarily when sing is selected for the numeration, for each
occurrence of sing. The presence of this feature, and hence the presence of a Theme direct
object, can thus vary from one situation to another: in (7 a) sing has this feature and selects
a Theme direct object. In (7 b) sing does not have this feature: as a result, there can be no
Theme direct object present in the sentence:

6 The system proposed here is based on the idea that theta roles are formal features on the lexical V0.
A contrasting view is presented in Chomsky (1995: 312–). Note also that, within the line of reasoning
pursued here, adverbials (i.e. both sentence and VP adverbials) and “normal” arguments of V (such
as Themes and Agents) are licensed in the same way, in specifier-head configurations under
agreement. This means that the traditional distinction between adverbials, which are adjuncts, and
“normal” arguments of V is obscured.
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(6) a. John met Mary. (i.e. V has [+f] and selects Theme)
b. *John met. (i.e. V has [+f] and selects Theme; Theme is missing)

(7) a. John sang a lullaby. (i.e. V has [+f] and selects Theme)
b. John sang. (i.e. V does not have [+f]; V does not select Theme)

In order to explain the data in (1) we assume verbs like behave and treat to have an
intrinsic feature determining that they select a manner adverbial as their argument. John
behaved courageously and John treated his dog badly are grammatical because all the
selectional features of V have been satisfied. *John behaved and *John treated his dog are
in turn ill-formed because some of the selectional features of V have not been satisfied: the
V requires a Manner adverbial, but there is none in the sentence. In (2), on the other hand,
the feature determining that V selects a manner adverbial is optional, so that it is added
arbitrarily when V is selected for the numeration. In John sang beautifully and John recited
the poem beautifully V is added this feature, while in John sang and John recited the poem
V is not added this feature. As a result, there can be no manner adverbial present in the
sentence.

Some Consequences

In the discussion so far, we have seen that the feature determining whether V selects a
particular argument, such as a manner adverbial, can be either intrinsic or optional. If
optional, it is added arbitrarily when V is selected for the numeration, for each occurrence
of V. On this view, the obligatory vs optional argument distinction corresponds to a
property of the lexicon or the numeration. However, within the Minimalist framework it is
not reasonable to suppose that the computational system of language, when it generates
derivations by selecting lexical items and merging them as specifiers of light v heads, is
able to distinguish whether some particular feature of V is intrinsic or optional. Instead, the
computational system only sees a V head selecting a particular argument, and its task is to
merge a suitable element as specifier of the appropriate light v projection.

The inability of the computational system to distinguish between intrinsic and optional
features has important consequences. Firstly, it allows us to predict that obligatory and
optional manner adverbials, such as the ones in (1) and (2), are merged as specifiers of one
and the same Manner-related vP. And because derivations can contain one and only one vP
of the same type, it also allows us to predict, correctly, that each sentence can contain one
and only one manner adverbial:

(8) a. *John behaved well courageously.
b. *John treated his dog badly cruelly.

(9) a. *John sang beautifully loudly.
b. *John recited the poem beautifully carefully.
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Second, as is well known, light vPs are hierarchically ordered so that the arguments in
their specifier positions also end up being hierarchically ordered: the least prominent
argument, which is usually either Manner or Theme, is selected first, and is inserted to the
lowest Spec/vP position. The most prominent argument, which is usually the Agent, is
selected last, and is inserted into the highest Spec/vP position – see, among others,
Grimshaw (1990), Jackendoff (1988), Koizumi (1995), Manninen (1999) and Stroik
(1995). On this view, sentences like (10 a–b) below can have similar base argument
structures which reflect similar linear orderings. However, they can come to have different
hierarchical structures, which are then reflected in different linear orders, by means of
movement (e.g. Focus movement). The fact that there is no distinction between (10 a) and
(10 b) strongly suggests that the adverbials courageously and beautifully are merged to the
same structural position, and are also treated in the same way with regard to complex
movement operations, by the computational system of language. If the adverbials had
different base positions, and were treated differently with regard to complex movement
operations by the computational system of language, we would expect to see at least some
variance between the derived sentences in (10 c–g). (11) and (12) offer further examples of
the same point:

(10) a. John behaved courageously.
b. John sang beautifully.
c. John courageously/beautifully behaved/sang.
d. Behaved/sang John courageously/beautifully.
e. ??Behaved/sang courageously/beautifully John.
f. Courageously/beautifully John behaved/sang.
g. Courageously/beautifully behaved/sang John.

(11) a. [CP Howi did you say [CP ti that Mary thinks [CP ti that John behaves ti ]]]
b. [CP Howi did you say [CP ti that Mary thinks [CP ti that John treats his cat ti ]]]

(12) a. [CP Howi did you say [CP ti that Mary thinks [CP ti that John walks ti ]]]
b. [CP Howi did you say [CP ti that Mary thinks [CP ti that John washes his cat ti ]]]

One way to test whether manner adverbials have the same base argument position and
undergo movement in the same way, and to the same structural position, is by means of
island constructions. As a general rule, island constraints deal with the question of how far
an element can move from its original position of merge – examples like (13) and (14)
suggest that the distance is in principle unbounded:

(13) a. Which cati do you wonder if John treats ti badly?
b. Her cati I wonder if John treats ti badly.

(14) a. Which poemi do you wonder if John recites ti beautifully?
b. This poemi I wonder if John recites ti beautifully.
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However, in order to explain why sentences like (15 a–b) are ill-formed, Ross (1967)
has proposed that movement is only possible out of arguments, but not from adjuncts
(working within the early generative theory, Ross treats “optional” manner adverbials as
adjuncts):

(15) a. *Howi do you wonder if Mary recites the poemt ti?
b. *Beautifullyi I wonder if Mary recites the poem ti.

But the claim that movement is possible from arguments, but not from adjuncts,
wrongly predicts, even on Ross’s assumptions, that (16a–b) should be grammatical:

(16) a. *Howi do you wonder if Mary treats her cat ti?
b. *Badlyi I wonder if Mary treats her cat ti.

A further problem is that, given our earlier discussion about the argument status of all
manner adverbials, we would expect not only (16 a–b) but also (15 a–b) to be grammatical.
In order to explain why they are ill-formed, we could assume that manner adverbials are
just too low down in the structure to have elements extracted from them. We will discuss
this idea in section 4.

The Lowest Arguments of V

McConnell-Ginet (1982), Larson (1988) and Alexiadou (1997), among many others, have
proposed that manner adverbials are the lowest arguments of V. Within the Minimalist
framework, there are several ways to test this – for example:

Quantifier binding:
(17) a. She treated everyi dog better than itsi owner.

b. She sang eachi song more beautifully than itsi composer.
Binding theory principle C:

(18) a. *John treated heri as badly as his mother had treated The Queeni
b. *John sang iti as beautifully as his mother had sung “Ave Mariai”

Negative polarity:
(19) a. She treated no one in any of those ways.

b. *She treated anyone in none of those ways.
c. She sang none of the songs in any of those ways.
d. *She sang any of the songs in none of those ways.

Wh-movement and superiority:
(20) a. Who did you treat how?

b. *How did you treat who?
c. What did you sing how?
d. *How did you see what?
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On the thematic hierarchy, Theme direct objects are treated as the lowest arguments of V
(cf. eg Grimshaw (1990) and Koizumi (1995)). The data in (17) through (20) strongly
suggests however that the Theme direct objects c-command and bind into the manner
adverbials. The objects can do this only if they are structurally superior to the adverbials,
i.e. only if they appear in specifiers of higher vPs that the adverbials. Thus, the adverbials
must be the lowest arguments of V – and being the lowest arguments of V they might well
be too low down in the structure to have elements extracted from them.

Conclusion

In the preceding discussion we have seen that, on Minimalist assumptions, there can be no
structural distinction between adverbials such as those in (1) and (2): they are licensed in
the same way, and in the same specifier of vP position, and they always behave in the the
same way with regard to syntactic operations such as movement. Rather than outermost
adjuncts, we have also seen that manner adverbials are the innermost arguments of V,
entering the derivation before any of the other arguments of V, such as the direct objects.
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Suomen kielen idiomaattisista ilmauksista
– morfologinen katsaus

Marja Nenonen

Joensuun yliopisto

Idiomin käsite

Idiomien tutkimisen suurin vaikeus tuntuu olevan idiomin määritteleminen. Yleisimmin
käytetyn määritelmän mukaan idiomi on ilmaus, jonka merkitystä ei voida johtaa sen osien
merkityksistä, ts. idiomin merkitys ei ole sen osien summa (näkemys perustuu Fregen kom-
positionaalisuuskäsitykseen). Epäkompositionaalisuus ei kuitenkaan riitä sellaisenaan idio-
min kriteeriksi, koska a) on myös paljon muita epäkompositionaalisia ilmauksia kuin
idiomit ja b) jotkut idiomit ovat “vähemmän epäkompositionaalisia” kuin toiset.

Nykyisin ollaan yleisesti sillä kannalla, että suuri osa idiomilausekkeista on itse asiassa
semanttisesti kompositionaalisia. Mm. Nunberg, Sag ja Wasow (1994) toteavat, että idio-
mia ei voi eikä pidäkään määritellä tiukasti yhden tai kahden kriteerin mukaan. Jos tar-
kastellaan prototyyppistä idiomia, joka englannissa (kuten myös suomessa) näyttää olevan
verbilausekeidiomi, kuten kick the bucket tai potkaista tyhjää, on otettava huomioon useita
lausekkeen erityyppisiä ominaisuuksia. Nunberg ym. määrittelevätkin idiomin käsitteen
kuuden ulottuvuuden perusteella.

i) Idiomit ovat konventionaalistuneita, sillä niiden merkitys ei ole (ainakaan täysin)
ennustettavissa niiden merkitysten perusteella, joita niiden yksittäisillä konstituenteilla on
silloin, kun ne eivät esiinny yhdessä.

ii) Idiomeille on tyypillistä jonkinasteinen syntaktinen jähmeys.
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iii) Tyypilliset idiomit ovat metaforia, metonymioita, hyperbolia tai muita kielikuvia. Kie-
lenpuhuja ei aina pysty tavoittamaan idiomaattisen kuvallisen ilmauksen motivaatiota,
mutta yleensä hänellä on ainakin taju siitä, että on kyse kielikuvasta.

iv) Idiomit ovat sanontatapoja, joita käytetään tyypillisesti kuvaamaan tai implisiittisesti
selittämään tiettyä tilannetta tai tapausta. Yleensä idiomit ovat varsin kotoisia ja konk-
reettisia.

v) Idiomit liitetään usein epämuodolliseen, puhekieliseen käyttöön.

vi) Idiomit ovat tyypillisesti affektiivisia ilmauksia; ne välittävät puhujan arvottavaa tai
affektiivista asennetta. Yleensä idiomeilla ei kuvatakaan neutraalia tilannetta.

Mikään näistä ominaisuuksista ei kuitenkaan ole Nunbergin ym. mukaan kaikille idiomeille
pakollinen, lukuun ottamatta konventionaalisuutta (Nunberg–Sag–Wasow 1994: 493).
Korpuksiin perustuvan englannin fraseologian kuvauksen tehnyt Moon (1998) puolestaan
esittää, että kirjallisuudessa yleisimmin käytettäviä idiomin kriteereitä on kolme: idiomi
on i) institutionaalistunut, ii) leksikogrammaattisesti jähmeä ja iii) epäkompositionaalinen
ilmaus.

Samantapaisia idiomille tyypillisiä ominaisuuksia esittää myös Häkkinen (2000): idio-
mit ovat i) ennustamattomia, epäproduktiivisen, ainutkertaisen muodostumisprosessin tu-
loksia (idiomin epäproduktiivisuuden vaatimus koskee Häkkisen mukaan joko muodollista
rakennetta, merkitystä tai molempia), ii) prototyyppiset idiomit ovat vähintään kahdesta
sanamuodosta koostuvia syntagmoja ja iii) ne ovat vakiintuneita ilmauksia (niiden on siis
oltava ennestään tunnettuja ja ulkoa opittuja, epäproduktiivisuuden vaatimuksen takia)1.
Häkkinen toteaa myös, että idiomit ovat sisäiseltä rakenteeltaan heterogeenisia ja jotkut
niistä saattavat sisältää moniosaisia syntaktisia rakenteita ja niiden käyttöön liittyviä rajoi-
tuksia.

Yllä esitetyt määritelmät sopivat kuitenkin moneen muuhunkin kielen ilmaukseen, jos
jätämme “useampisanaisuuden” syrjään. Tätä on painottanut mm. Hockett (1958), jonka
mukaan myös kaikki yksimorfeemiset sanat ja muut yksittäiset morfeemit on katsottava
idiomeiksi, koska niiden merkitys ei ole johdettavissa niiden osista. Esimerkiksi sana talo
on siis idiomi, koska emme voi päätellä sen merkitystä osien (t, a, l, o) perusteella. Sanaa
suurempien idiomien osina ollessaan ne eivät enää ole idiomeja. Tästä lähestymistavasta
seuraa, että teoriassa ja paljolti myös käytännössä idiomit ovat sitä ainesta josta sanakirjat
tehdään, sillä kompositionaalisia muotoja ei tarvitse listata sanakirjaan. (Hockett 1958:
173)

Vaikka Hockettin idiomikäsitys onkin kaikessa loogisuudessaan väistämätön, termi
idiomi on kuitenkin käytännöllistä rajata kuvaamaan etupäässä useampisanaisia ilmauksia2,
koska se on jo vakiintunut käytäntö ja koska – kuten Häkkinen toteaa – ”yhden jaka-
mattoman perussanan tyyppistä ilmausta ei ole mielekästä pitää idiomina, koska sanojen
merkitykset eivät normaalistikaan ole pääteltävissä niiden ulkomuodon perusteella.” Samaa

1 Epäproduktiivisuuden kriteeri sulkee kuitenkin pois erilaiset selvästi produktiiviset idiomaattiset
konstruktiot, kuten tehdä X:t, johon voi lisätä minkä tahansa etunimen sopivassa tilanteessa (ks.
alla).

2 On kuitenkin myös tapauksia, joissa useampisanaisista idiomeista on syntynyt yksisanaisia
variantteja, kuten heittää laattaa > laatoittaa (molempia käytetään merkityksessä ’oksentaa’).
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Häkkinen toteaa myös johdoksista: ”Kantasanoistaan irtautuneiden johdosten – – luke-
minen idiomien piiriin olisi tarpeetonta sen vuoksi, että kompleksiset lekseemit voidaan
luetella ja kuvata kielen leksikossa yhtä hyvin kuin jakamattomat perussanatkin siitä
riippumatta, onko kokonaisuus johdettavissa suoraan osistaan vai ei” (Häkkinen 2000: 9).
Tämä pätee myös psykologisesti: täysin läpinäkyvät ja produktiivisetkin johdokset ovat
yleensä varastoistuneet mentaaliseen leksikkoomme kokonaisina (ks. esim. Niemi–Laine–
Tuominen 1994).

Kielen kuvauksessa onkin hyödyllistä erottaa toisistaan käsitteet idiomi ja idiomaatti-
suus, joista edellinen sisältyy jälkimmäiseen. Vaikka jätettäisiin yksimorfeemiset sanat ja
johdokset syrjään, suomen kielessä on paljon morfologisesti idiomaattisiksi katsottavia
ilmauksia, kuten taivutusmuodoista kivettyneet adverbit (mielellään) – jotka voidaan käy-
tännössä kuitenkin listata myös leksikkoon samalla tavoin kuin johdokset, kuten Häkkinen
(mts.) toteaa – mutta joita esiintyy myös pelkästään idiomeissa (mennä mönkään, mennä
pipariksi). Suomessa on myös suuri joukko idiomaattisia yhdyssanoja (leipäsusi, leipä-
läpi). Myös jotkut kieliopilliset yksiköt saattavat käyttäytyä erityisen idiomaattisesti, kuten
suomen monikko (ks. esim. Ingo 1978, 1998, Niemi–Nenonen–Penttilä 1998, Yli-Vakkuri
1996) tai possessiivisuffiksi (Nenonen–Niemi 1997).

Idiomit leksikon ja syntaksin välimaastossa

Paitsi leksikon ja kieliopin rajamaille, idiomit kuuluvat tietenkin myös leksikon ja syn-
taksin välimaastoon. Idiomia voidaankin pitää merkitykseltään kivettyneenä tai kivetty-
mässä olevana ilmauksena, “leksikaalistuneena syntagmana”, jonka merkitys on oma koko-
naisuutensa mutta jolla on enemmän tai vähemmän syntaktisia rajoituksia (Häkkinen 2000,
Karlsson 1994, Niemi–Hiltunen–Mäkisalo–Nenonen–Penttilä–Tynkkynen 1995). Myös
syntaktiset konstruktiot ovat enemmän tai vähemmän idiomaattisia: Goldberg (1995: 4)
määrittelee konstruktion käsitteen fregeläisen kompositionaalisuuden hengessä tavalla,
joka tuo mieleen edellä esitetyt idiomin määritelmät:

”C on konstruktio jossdef C on muoto–merkitys-pari <Fi , Si> niin että joku Fi:n tai Si:n
aspekti ei ole suoraan ennustettavissa C:n komponenteista tai toisista ennalta tunnetuista
konstruktioista.”

Toisin sanoen konstruktiot itsessään kantavat merkitystä, joka ei ole riippuvainen lauseessa
olevien sanojen merkityksistä. Myös joissakin selvästi idiomaattisissa lausekkeissa on
“tyhjiä paikkoja”, joihin voidaan sijoittaa sanoja, esim. “tehdä X:t”: tehdä väyryset, tehdä
vanhanaikaiset (ks. myös Karlsson 2000); jopa vanha kunnon ottaa ritolat esiintyy nykyi-
sin myös tehdä ritolat -muodossa (Penttilä–Nenonen–Niemi 1998). Ilmaustyyppi näyttää
olevan kivettymässä konstruktioksi – tiettyjen komplementtien, kuten erisnimien kanssa –
vapaan syntaktisen käytön ohella. Kuten Hakulinen ja Karlsson (1988: 97) ovat todenneet,
raja itsenäisenä pidettävän konstruktion ja idiomiksi kangistuneen ilmauksen välillä on
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vähäinen. Ovatko konstruktiot sitten kieliopillistuneita vai leksikaalistuneita syntagmoja?
Onikki (1997) esittää, että tämäntyyppiset ilmaukset, kuten suomen taivutusmuodoista ki-
vettyneet adverbit, voivat olla molempia samaan aikaan, katsantokannasta riippuen.

Kun halutaan asettaa ilmauksia jatkumolle idiomaattisuuden suhteen, herää kysymys:
puhummeko jatkumosta leksikon ja kieliopin vai jatkumosta leksikon ja syntaksin välillä?
Alla esitettävä kuvio kuvaa jälkimmäistä, sillä suomessa kielioppi kattaa myös morfolo-
gian, sananmuodostuksen ym. ja on mukana kaikilla tasoilla leksikosta syntaksiin. Alla
olevalla jatkumolla ei siis oteta kantaa kieliopillistumiseen siten, kun se yleensä käsitetään
historiallisena prosessina. Kyseessä on kuitenkin selvästi leksikaalistuneiden ilmausten
jatkumo, mutta jatkumon pisteet ovat tässä tapauksessa lähempänä mentaalisen leksikon
osasia – leksikaalistuneita syntagmoja.

l e k s i k k o

• yksimorfeemiset sanat
• johdokset
• taivutetut kivettymät
• yhdyssanat
• nominilausekeidiomit
• syntaktiset kivettymät
• verbilausekeidiomit
• konstruktiot
• kollokaatiot
• “vapaa” syntaksi

s y n t a k s i

Kuva 1. Idiomaattisia ilmauksia suomen kielessä

Jatkumon pisteillä ei tarkoiteta sitä, että esimerkiksi kaikki johdokset tai yhdyssanat
olisivat idiomaattisia, vaan sitä, että tämäkin leksikaalistuneiden ilmausten taso sisältää
idiomaattista ainesta. Esimerkiksi ”taivuttuja kivettymiä” ovat adverbien lisäksi monet
suomen postpositiot, jotka ovat idiomaattisia sikäli, että niiden vaillinainen taivutuspara-
digma on aina opittava erikseen.

Verbilausekeidiomit ovat lähempänä vapaata syntaksia kuin nominilausekeidiomit, sillä
nominilausekeidiomit esiintyvät yleensä lauseen subjektina tai verbin määreenä, kuten ob-
jektina, adverbiaalina tai predikatiivina. Nominilausekeidiomit tuntuvatkin olevan lähem-
pänä ”pitkiä sanoja” kuin verbilausekeidiomit, joita yleensä voidaan varioida ja muunnella
syntaktisesti enemmän. (Erilaisista nominilausekeidiomeista ks. myös Kuusi 1971.)
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Sanojen morfologinen perhe

Vaikka idiomit ovat sanaa suurempia yksikköjä, on kuitenkin muistettava, että ne koostuvat
sanoista, vaikka sanojen merkitys ei olisikaan idiomeissa keskeisessä asemassa. Leksikon
ja morfologian psykolingvistisessä tutkimuksessa frekvenssi käy aina ylitse muiden
tekijöiden. Schreuder ja Baayen (1997; ks. myös Baayen–Lieber–Schreuder 1997) tutkivat
erilaisten frekvenssien vaikutusta hollannin kielen yksimorfeemisten sanojen prosessoin-
tiin. Paitsi yksimorfeemisten nominien oman frekvenssin vaikutusta he testasivat myös
niihin morfologisessa suhteessa olevien sanojen frekvenssien vaikutusta. Tätä sanajoukkoa
he kutsuvat morfologiseksi perheeksi (morphological family), jolla tarkoitetaan suurin
piirtein samaa kuin historiallisessa kielitieteessä ja leksikologiassa käytetyllä sanaper-
heellä tai fennistiikassa käytetyllä sanapesyeellä. Esimerkiksi suomen sanan kirja perhee-
seen kuuluvat mm. johdokset kirjasto, kirjailija, (mutta myös kirjava, joka ei ole enää
semanttisessa suhteessa kirjaan), yhdyssanat, esim. kirjahylly, kirjakauppa, lainakirja, sekä
mahdollisesti myös verbit kuten kirjoittaa, kirjailla.

Schreuderin ja Baayenin reaktioaikakokeiden tuloksista kävi ilmi mm., että sanojen
morfologisten perheenjäsenten yleisyydellä ei ollut vaikutusta reaktioaikoihin. Sen sijaan
perheen koolla, eli niiden yhdyssanojen ja johdosten lukumäärällä, joissa monomorfee-
minen sana oli osana, oli sen sijaan huomattava vaikutus sanojen tunnistamisnopeuteen
– mitä suurempi morfologinen perhe sanalla oli, sitä nopeammin se tunnistettiin sanaksi,
muiden tekijöiden, kuten lemmafrekvenssin, ollessa samat. Sama pätee myös suomen
kieleen (Nenonen–Järvikivi, julkaisematonta dataa; Nenonen–Niemi 1999).

Nähdäkseni myös idiomit voidaan myös lukea sanan morfologiseen perheeseen
kuuluviksi – onhan monissa kielissä, kuten englannissa, yhdyssanoja ja muita lausekkeita
joskus vaikea erottaa. Sanojen ja idiomien kuvauksessa tästä on kuitenkin hyötyä: voimme
kuvata sanojen morfologista perhettä sijoittamalla ”perheenjäseniä” kuvassa 1 kuvatulle
jatkumolle. Kuvassa 2 esitetään esimerkkejä mieli ja verbin ottaa morfologisesta perheestä.
Sanat on valittu siksi, että ne esiintyvät runsaasti myös idiomeissa. Vertailun vuoksi ku-
vioon on sijoitettu myös sana mönkään, joka esiintyy vain ja ainoastaan yhdessä idiomissa.

YKSIMORFEEMISET

SANAT

mieli ottaa *mönkä

JOHDOKSET mielle
mielekäs
mieltää
mielistyä

otella
ottelu
ote
otanta
otollinen

KIVETTYNEET

TAIVUTUSMUODOT

mielellään
mielissään
mieliksi

ottava
otettu

?mönkään
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YHDYSSANAT mielipide
avomielinen
luonnonsuojeluviha-
mielisyys

ottopoika
vastaanottaa
vastaanottoaika

NOMINILAUSEKE-
IDIOMIT

hyvä/paha mieli
mieli mustana
mielin kielin

VERBILAUSEKE-
IDIOMIT

osoittaa mieltään
tehdä mieli

ottaa pitkät
ottaa kaaliin
ottaa mieliharmia

mennä mönkään

SYNTAKTISET

KIVETTYMÄT

... (jos) mieli + INF otti ja lähti

KONSTRUKTIOT olla X:llä mielellä
tulla/jäädä/juolahtaa
mieleen
olla samaa/eri/monta
mieltä

ottaa X+kse+en
ottaa X+sti
ottaa X+stA

?mennä mönkään

KOLLOKAATIOT mieli ja ruumis ottaa ja antaa

Kuva 2. Esimerkkejä sanojen mieli, ottaa ja mönkään morfologisesta perheestä.

Kysymys siitä, kuuluvatko idiomit prosessointitasolla sanan varsinaiseen morfologiseen
perheeseen, on jätettävä tässä vaiheessa vielä avoimeksi, koska sitä ei ole kokeellisesti
todennettu. Morfologista perhettä voidaan kuitenkin käyttää apuna – paitsi sanojen proses-
soinnin kuvauksessa – myös kuvattaessa, miten jokin sana asettuu leksikkoon ja yleensä
kieleen. Joitakin sanoja käytetään yhä uudestaan ja uudestaan erilaisissa merkityksissä ja
muodoissa. Nämä sanat ovat tavallisesti myös tekstifrekvenssiltään yleisempiä.

Esimerkiksi sana mönkään sijoittuu jatkumolle yhteen pisteeseen, verbilausekeidio-
meihin (sitä voidaan pitää myös taivutettuna kivettymänä, mutta se ei esiinny käytännössä
koskaan ilman mennä-verbiä), tai jos ilmausta mennä X:ään pidetään konstruktiona (vrt.
mennä pieleen, mennä myttyyn), se voidaan sijoittaa myös konstruktioihin. Sama pätee
esim. idiomiin ottaa hatkat, jolla esiintyy kuitenkin silloin tällöin myös variantteja, esim.
lähteä hatkaan3, mutta joka on silti aina idiomin osa. Nenonen ja Niemi (1999) kutsuvat
tällaisia sanoja morfologisiksi isolaateiksi, sanoiksi jotka esiintyvät vain ja ainoastaan
idiomien osina.

Myös Häkkinen (2000: 8) mainitsee, että idiomeissa esiintyy sellaisia rakenneosia,
jotka eivät esiinny missään muissa yhteyksissä kuin kivettyneissä sananparsissa. Hän pitää
tällaisia ilmauksia rakenteellisina idiomeina, sillä niissä ei voi sanoa kokonaisuuden
merkityksen poikkeavan osiensa merkitysten summasta, koska osia ei käytetä muissa

3 Löydös on tehty Suomen kielen tekstipankin aineistosta (SKTP-A).
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merkityksissä.4 Nämä ilmaukset ovatkin ongelmallisia idiomia määriteltäessä; usein tällais-
ten lausekkeiden syntaktinen ja morfologinen rakenne ei poikkea mitenkään normaalista.
Vaikka mönkään-tyyppisiä kielen yksiköitä pidettäisiin itsenäisinä sanoina, epäkompo-
sitionaalisuuden kriteeri ei siltikään täyty, koska niillä ei ole itsenäistä merkitystä idiomin
ulkopuolella. Kompositionaalisuuden käsite onkin sinänsä niin epämääräinen5, että sen
sijaan on viisasta puhua esim. merkityksen ja/tai muodon ennustamattomuudesta tai odo-
tuksenvastaisuudesta (Häkkinen 2000, Yli-Vakkuri 1986), mikä sallii myös mönkäsanojen
kukkia – ovathan nämä nykymuodossaan sikäli muodoltaan ennustamattomia ja odotuksen-
vastaisia, ettei niistä juuri koskaan käytetä edes nominatiivimuotoa, saati sitten muita
taivutusmuotoja6.

Kielen kerroksisuus

Idiomi on taloudellinen tapa kuvata asioita: se on yleensä lyhyt, tiivis ja sisältörikas – sa-
maan aikaan se antaa myös tilaa tulkinnoille. Vaikka idiomit ovat tekstifrekvenssiltään
yleensä yllättävän harvinaisia, ne opitaan silti helposti. Syynä tähän on todennäköisesti se,
että ne ovat usein merkitykseltään affektiivisia – idiomeja on yleisesti pidetty alatyylille
ominaisina ilmauksina. Kuitenkin myös hyvin yleiset asiatyyliset ilmaukset (esim. ottaa
huomioon, ottaa kantaa, antaa anteeksi) ovat selvästi idiomeja yllä esitettyjen kriteerien
valossa: ne ovat muodoltaan poikkeavia ja/tai merkitykseltään ennustamattomia vakiin-
tuneita syntagmoja. Nämä nousevatkin esiin suurista tekstikorpuksista yleisimpinä idiomeina.

Idiomeissa käytetään tyypillisesti yleisiä, muodoltaan melko yksinkertaisia sanoja
– enimmäkseen yksimorfeemisia ja taivutettuja sanoja ja jonkun verran yhdyssanoja.
Etenkin verbilausekeidiomeissa tavallisimmat verbit ovat merkitykseltään suhteellisen tyh-
jiä “perusverbejä”, kuten olla, ottaa, antaa, tehdä, tulla ja mennä (ks. myös esim. Ruhl
1989). Ei liene sattumaa, että samat verbit ovat suurissa tekstikorpuksissa niin ikään
frekvenssilistan kärjessä. Niille on myös tyypillisesti määritelty sanakirjoissa yleensä hyvin
paljon merkityksiä (ottaa-verbille on annettu Nykysuomen sanakirjassa peräti 118 eri
merkitystä; ks. Jussila 1989). Idiomeissa käytetyt nominit ja adjektiivit puolestaan vaihte-
levat yleisistä hyvin harvinaisiin. Yleisimmät verbilausekeidiomien komplementit ovat
usein ruumiinosien nimityksiä – samoja, jotka ovat usein myös taipuvaisia kieliopillis-
tumaan (ks. esim. Akimoto 1994, Mikone 2000, Ojutkangas 2000). Toisena ääripäänä ovat
yllä esitellyt idiomaattiset isolaatit, kuten mönkään. Verbilausekeidiomi onkin usein mie-
lenkiintoinen ääritapausten yhdistelmä – huippuyleinen, monimerkityksinen (tai merkityk-
seltään ”tyhjä”) verbi ja erittäin harvinainen ja rajoittunut komplementti.

4  Mm. Makkai (1972) pitää tämäntyyppisiä ilmauksia samasta syystä ”pseudoidiomeina”, jotka 
eivät kuulu oikeiden idiomien joukkoon. Esim. Geeraerts (1995) ja Moon (1998) vertaavat puo-
lestaan mönkään-tyyppiä jäännösmorfeihin (cranberry morphs/words).

5  Kompositionaalisuudesta ks. esim. Geeraerts (1995), Bertinetto (1995). 
6  Kuitenkin on huomionarvoista, että vaikka nominatiivimuoto mönkä ei esiinny ”luonnossa”, noin 

puolet mönkään-tyyppisten sanojen nominatiivimuodoista tunnistettiin suomen kielen sanoiksi reak-
tioaikakokeessa, jossa koehenkilöillä oli noin sekunti aikaa päättää, onko tietokoneen ruudulla 
näkyvä kirjainjono suomen kielen sana vai ei (Nenonen–Niemi 1999). On myös mahdollista, että 
mönkään-tyyppiset sanat prosessoidaan konstruktioina (Nenonen–Niemi–Laine (submittoitu)). 
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Miksei kania vaikka munoja?

Jussi Niemi, Janne Heikkinen ja Juhani Järvikivi

Joensuun yliopisto

Otsikossa viitataan klassiseen suomen taivutusopin kysymykseen "miksei munoja vaikka
kanoja?", johon Wiik (1984) on kokoavasti esittänyt peräti kaksitoista vastausta – kuusi
omaansa ja kuusi muiden kehittämää. Kyseessä on diakroninen arvoitus: miksi kaksitavui-
sen nominin vartalovokaali a on alkanut käyttäytyä monikon tunnuksen edellä eri tavoin
sen mukaan, onko sanan ensimmäinen vokaali pyöreä vai lavea? Kolmattatoista vastausta
siihen kysymykseen ei tässä esitetä, sen sijaan pohditaan synkroniselta kannalta monikon
(partitiivin) muodostusta ja sen ongelmia; otsikon kania on näin ollen tulkittava kana-
nominin virheelliseksi muodoksi.

Se perussääntö, että monikon i/j-tunnus vaikuttaa aina laveaan vartalovokaaliin (mui-
hinkin kuin a:han) tavalla tai toisella (vartalovokaali katoaa tai muuttuu toiseksi vokaa-
liksi), pätee yleensä myös uusiin sanoihin. Esim. jos ylipäätään tulee uusia kana-tyyppisiä
sanoja, niin monikkovartaloon kuuluva a > o -muutos on normaalitapauksessa ilmeisesti
produktiivinen (ainakin niin on todettu Siwoissa kautta maan).

Tässä esitelmässä tarkastellaan tapauksia, joissa ihmiset eivät noudata edellisen kaltaisia
morfofonologisia sääntöjä: tulokset perustuvat kokeelliseen evidenssiin eli testiin, jossa
koehenkilöiden tuli muodostaa monikon partitiiveja annetuista epäsanojen yks. nomina-
tiiveista. Testiproseduuri on suomalainen sovellus Berkon (1958) klassisesta Wug-kokeesta.
Kohdesijaksi valittiin monikon partitiivi, koska vartalovaihteluiden lisäksi on valittava
myös oikea suffiksiallomorfi useampien joukosta – m. part. on siis sopivan haasteellinen.
Koehenkilöinä oli kaksi koululuokkaa (n. 10- ja 14-vuotiaita, kummassakin 16 oppilasta)
sekä neljä informanttia, joilla on todettu kielellinen erityishäiriö (kuuluvat samaan sukuun,
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ks. Niemi et al. 2000). Jälkimmäisillä on kliinisenä diagnoosina dysfasia; tässä käytetään
kuitenkin lyhennettä SLI (specific language impairment). Päähuomio kohdistuu SLI-
puhujiin, normaalipuhujat ovat kontrolliryhmiä.

SLI (josta käytetään myös nimitystä kehityksellinen dysfasia) voi ilmetä niin kielen
tuottamisen kuin vastaanottamisenkin vaikeutena (ks. esim. Bishop 1997). SLI-puhujilla on
tyypillisesti ongelmia taivutusmorfologiassa (esim. Gopnik–Goad 1997), mutta myös syn-
taksin on todettu tuottavan hankaluuksia (Grimm–Weinert 1990, Hansson–Nettelbladt
1995, Niemi–Hägg 1999).

Morfologian osalta SLI-puhujien vaikeudet monimorfeemisten sanojen hallinnassa näyt-
tävät riippuvan yleisyydestä ja muodon läpinäkyvyydestä; he saattavat esim. memoroida
affiksoidut sanat sellaisinaan (Paradis–Gopnik 1997). SLI-tutkimukset ovat, myös morfolo-
gian osalta, keskittyneet kuitenkin englannin kieleen ja siinä erityisesti monikonmuodos-
tukseen (Ullman ja Gopnik 1994, Goad ja Rebellati 1994, Oetting ja Rice 1993). Näitä
englantikeskeisiä tutkimuksia on syytä täydentää tarkastelemalla typologisesti erilaisia kie-
liä, ei vähiten siksi, että englannin tiedetään olevan morfologisesti köyhä kieli (vrt. metodo-
loginen parallelismi aikuisafasian tutkimuksessa, Niemi–Laine 1989).

Kuinka paljon eri nominityypeissä munataan?

Perinteisesti suomen nomineilla on katsottu olevan peräti 82 eri taivutustyyppiä (esim.
Nykysuomen sanakirja, 1973). Mitä raskaammalla kädellä sovelletaan morfofonologisia ja
fonologisia abstraktioita, sitä pienemmäksi saadaan paradigmojen lukumäärä; esim. Karls-
son (1983) päätyy puoleen tusinaan. Olipa paradigmojen lukumäärä autonomisen morfolo-
gian kuvauksissa mikä hyvänsä, on ateoreettinen fakta, että suomessa monijäseniset fono-
logiset ketjut osittain määräävät taivutuskaavan (vrt. matemaattisen analogiamallin sovelta-
minen suomen verbintaivutukseen, Skousen 1989 ja optimaalisuusteorian mukainen nomi-
nintaivutuksen kuvaus, Anttila 1997).

Puheena olevassa monikon partitiivin muodostustehtävässä testinomineja oli kaikkiaan
seitsemää eri tyyppiä, kutakin tyyppiä 20 kappaletta: labiaalivokaaliloppuisia, nen-loppui-
sia, e-loppuisia, i-loppuisia, s-loppuisia sekä kana- ja muna-tyyppisiä epäsanoja. Epäsanat
muodostettiin oikeiden nominien pohjalta muuttamalla alkukonsonantismia. Tässä raportoi-
daan niistä esimerkinomaisesti kolmenlaisten nominien tuloksia. Nominatiiviltaan s-lop-
puiset epäsanat edustavat moniselitteistä tyyppiä, jossa on useampia hyväksyttäviä moni-
kon partitiiveja: esim. sanaa lirvas voidaan oikeutetusti taivuttaa lirvaseja (kuten Carlo-
seja), lirvaksia (kuten kannaksia), lirvaita (kuten karvaita) tai lirpaita (kuten varpaita).
Em. hyväksyttäviin vastauksiin ei tässä kiinnitetä huomiota, vaan mielenkiinnon kohteena
ovat selkeästi virheelliset tuotokset kuten lirvoja tai lirvasia. Toiseksi esitellään kana- ja
muna-tyyppisiä epäsanoja, joita kumpaakin tyyppiä voidaan taivuttaa vain yhdellä tavalla
oikein. (Neljästä muusta mainitusta nominityypistä mainittakoon sen verran, että niissä
taivutusvirheitä esiintyi huomattavan vähän.)

Kun tarkastellaan virheiden määriä testiryhmittäin ja sanatyypeittäin, saadaan kuvan 1
mukainen kaavio. Siitä käy ilmi ensisijaisesti kaksi seikkaa: 1) testiryhmien välinen menes-
tys on odotuksenmukainen (14-vuotiaat tekevät vähiten virheitä, kielihäiriöiset eniten) ja
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2) sanatyypeistä muna-nominit ovat kaikille vaikeimpia; 14-vuotiaiden ryhmässä tosin
muna-nominien vaikeus suhteessa muihin nominineihin on melko lievä, heidän virhepro-
senteissaan eri nominityyppien välillä ei ole suuria eroja.

Kuva 1. Virheiden määrät prosentteina eri sanatyypeissä ja testiryhmissä. 10- ja 14-
vuotiailla kunkin nominityypin kokonaislukumäärä on 16 x 20 = 320, SLI-ryhmässä
4 x 20 = 80.

Miten eri nominityypeissä munataan?

Teoreettisesti ajatellen on tietysti ääretön määrä eri tapoja taivuttaa sanaa väärin. Mutta jos
ihmisellä ei ole kognitiivista ongelmaa hahmottaa sellaisia kategorioita, joista lingvistit
käyttävät nimityksiä 'monikko' ja 'partitiivi', ei tuotos voi olla ihan mielivaltainen; kysee-
seen tulee silloin lähinnä väärän vartalo- ja/tai suffiksiallomorfin tuottaminen. Ei ole
tavatonta, että munataan esim. tyyliin *kanaita, mutta ikinä ei luultavasti tarjota esim. "mo-
nikon partitiivia" *kanafgufröö. – Seuraavaksi tarkastellaan virhetyyppejä.

Kuvassa 2 esitetään s-loppuisissa epäsanoissa tehtyjen virheiden päätyypit. Ne ovat -s:n
tiputus tyyliin naivos : naivoja ja -s:n säilyttäminen sellaisenaan tyyliin naivosia. Kolman-
teen ryhmään "muut" kuuluvat mm. tapaukset, joissa sana on jätetty taivuttamatta, on
taivutettu yksikön partitiiviin, on muutettu epäsana väen vängällä joksikin oikeaksi sanaksi
yms.
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Kuva 2.

Kuvasta 2 näkyy, että 14-vuotiailla ja SLI-ryhmällä on kummallakin selvästi oma suosikki-
strategiansa: edellisillä se on naivosia-tyyppi, jälkimmäisillä puolestaan naivoja-tyyppi. 10-
vuotiailla jakauma on tasaisempi, naivoja-tyyppi on vain lievästi suosituin.

Koska kana- ja muna-tyyppisillä sanoilla on vain yksi oikea monikon partitiivi, on vir-
heellisiä muotoja vastaavasti tarjolla paljon enemmän kuin s-loppuisten kohdalla. Kuva 3
esittää kana-tyyppisten nominien virhekirjon. (Havainnollisuuden vuoksi puhutaan tässä
kana- ja muna-tyypeistä, mutta niillä siis tarkoitetaan vartaloltaan 2-tavuisia a-loppuisia
epäsanoja, joiden ensimmäinen vokaali on edellisessä tyypissä illabiaalinen ja jälkimmäi-
sessä labiaalinen.) Jälleen 14-vuotiaat ja SLI-informantit osoittavat suosivansa jotain tiettyä
virhetyyppiä, kun taas 10-vuotiailla käytäntö on vaihtelevampi. Nyt SLI-ryhmän selvä
suosikkivirhe on kanaita-tyyppi, 14-vuotiailla puolestaan kania-tyyppi. (14-vuotiaat siis
oikeastaan puhuvat tämän esityksen otsikkoa vastaan, mutta he eivät olekaan jutun pää-
henkilöitä.)
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Kuva 3.

Lopulta kuvassa 4 esitetään muna-tyyppisten nominien virhetyypit. Kuva on SLI-ryhmän
osalta harvinaisen selvä: ylivoimaisesti suurin osa virheistä on munoja-tyyppiä. Jos vielä
munoja ja muneja yhdistettäisiin tyypiksi "väärä vartalovokaali + ja", tähän tyyppiin kuu-
luisi noin 80 prosenttia SLI-puhujien virheistä; loput virheet ovat enimmäkseen tyyppiä
munaita. Kontrolliryhmissä – tällä kertaa siis myös 14-vuotiailla – virheet jakautuvat verra-
ten tasaisesti eri tyyppeihin.

Kuva 4.
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Miksi munataan juuri niin kuin munataan?

SLI-ryhmän virhetyypeissä kiinnittää huomiota -Vja-loppuisen monikon partitiivin melkoi-
nen suosio: Selvimmin se ilmenee muna-tyypin nomineissa, mutta sama tendenssi näkyi
vähän lievempänä myös s-loppuisten nominien taivutuksessa. Verrattuna kontrolliryhmiin
SLI-puhujien tekemät virheet ovat laadullisesti siis kovin yksipuolisia. Yksipuolisuus viit-
taa todennäköisesti siihen, että -Vja-loppu on jonkinlainen hätävarasyntagma, jonka avulla
muka pääsee pälkä(h)ästä aina, kun pitäisi harrastaa vartalonmuodostusta ja suffiksiallo-
morfin valintaa.

Tilanteen taustalla saattaa olla mm. se, että -VjA-loppuinen monikon partitiivi on oi-
keissa kaksitavuisissa vartaloissa yleisin ja produktiivisin tyyppi. Se on myös sikäli jämäk-
kä suffiksiaines, että -jA muodostaa tavun ja siitä on helppo hahmottaa sekä monikon tun-
nus että partitiivin pääte. Niin ei ole laita -iA-lopun kanssa, sillä se voi olla yhtä hyvin i-
vartaloisen nominin yksikön partitiivi (esim. lasia). Myös supistumanomineihin kuuluva
-VitA-loppu on selkeä monikon partitiivi, mutta se ei ole niin produktiivinen tyyppi kuin
-VjA. Ehkä tämä kaikki selittää mm. sen, että kana-tyypin nomineissa munataan mieluum-
min kanaita-tyyppisesti kuin kania-tyyppisesti ja että muna-tyypin nomineissa munataan
ilman muuta munoja-tyyppisesti.
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Skeema-analogia, morfologia ja kielenomaksuminen

Sinikka Niemi

Joensuun yliopisto

Taustaa

Englannin semiproduktiivisten vahvojen ablaut-verbien luokassa, esim. string : strung ja spin :
spun, esiintyy sanahahmon yhtäläisyyksiä. Nämä yhtäläisyydet ohjaavat tapaa, jolla kielen-
käyttäjät hahmottavat niiden sanojen paradigmaa niin kielenomaksumisessa kuin diakronias-
sakin, esim. englannin bring : *brung pro bring : brought. Skeema-analogia tekee tällaisten
etymologisesti väärien menneen ajan muotojen käytön ymmärrettäväksi. Bybee ja Slobin
(1982) kutsuvat tällaisia sanamuotoyhteyksien kokonaisuutta skeemaksi.

Esimerkkitapauksessa (kuvio 1, seur. sivulla) skeema on joukko leksikaalisia yhteyksiä
näiden verbien menneen ajan vokaalien ja sanan muiden fonologisten ominaisuuksien välillä.
Näitä sanan muita ominaisuuksia ovat Bybeen (1985) mukaan englannissa alku- ja loppu-
konsonantit eli koko CVC-hahmo. Kuviossa vahvat viivat implikoivat vahvoja yhteyksiä ja
pilkkuviivat heikompia yhteyksiä.

Vastaavanlaisia huomioita on tehty suomen kielestä, jossa tunnetusti on paljon produk-
tiivisia kilpailevia taivutusparadigmoja. Suomen kielen morfologiassa on olemassa lähes sa-
mamuotoisia yksikköjä, joiden runko – so. mahdollisen alkukonsonantismin jälkeinen osuus –
ennustaa sanan taivutusparadigmaa, substantiiveissa esim. muna : munia ja kana : kanoja.
Viittaan tässä esim. Wiikiin (1984), Niemen ym. artikkeliin (2001, toisaalla tässä julkaisussa)
sekä Skousenin matemaattiseen malliin vuodelta 1989, joka on herättänyt paljon keskustelua.
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Kuvio 1. Vokaalien ja konsonanttien yhteyksiä muutamien englannin CVC-verbien pree-
sensissä ja menneessä aikamuodossa (Bybee 1985).

Ruotsin kielen osalta tiedämme, että ruotsin morfologisissa kuvauksissa substantiivien monik-
kotaivutukseen vaikuttavat sekä suku että sanan viimeiset segmentit tai viimeinen segmentti.
Voimme siis helposti nähdä morfologista säännönmukaisuutta, joka koskee ruotsin kaikkia
viittä deklinaatiota. Otetaan esimerkiksi en flicka : många flickor ja en pojke : många pojkar
-paradigmat. Kyseessä ovat siis hyvin "säännönmukaiset" taivutusparadigmat. Sen sijaan
toisen ja kolmannen deklinaation yksitavuiset sanat, joilla on CVC-struktuuri, näyttävät teke-
vän poikkeuksen. Niiden monikonmuodostus on kaksiselitteinen. Ne voisivat ns. klassisen
näkemyksen mukaan olla joko 2. deklinaation, esim. en boll : bollar, tai 3. deklinaation, esim.
en sak : saker sanoja. (Ruotsin kielessä on myös muutama CVC-substantiivi, jotka lankeavat
vieläkin 1. deklinaation mukaiseen monikontaivutukseen: en ros : rosor.) Voisi olettaa, että
ruotsia äidinkielenä omaksuvat lapset joutuisivat memoroimaan kunkin CVC-lekseemin erik-
seen ja että tiettyyn deklinaatioon kuulumista ei voitaisi näissä sanoissa päätellä pelkän fonolo-
gisen hahmon mukaan. Vai voiko? Se on yksi kysymys, johon etsin vastausta tässä tutkimuk-
sessa. Sen lisäksi tarkastelen myös muita, ns. fonologisesti selkeitä deklinaatioita (ks. 4.3).
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Tutkimuksen tavoite

Tarkoitukseni on selvittää, onko myös ruotsin substantiivien taivutuksessa löydettävissä laa-
jempialaista, skemaattista hahmottumista. Tarkemmin sanoen pyrin löytämään vastaukset seu-
raavaan kahteen kysymykseen:

1) Toimiiko skeema-analogia ruotsinkin morfologisten hahmojen sisällä eli taivutetaanko yksi-
tavuiset ruotsin en-sukuiset CVC-epäsanat monikossa toisen vai kolmannen deklinaation
mukaan?

2) Muuttuuko oletettu skeema-analogia, ja taivutus yleensäkin, iän mukaan kielenomaksu-
misen myöhäisissä vaiheissa, tässä tapauksessa 8. ja 10. ikävuoden välillä?

Metodi

Tutkimusproseduuri ja sanahahmojen luominen

Tutkimusproseduuri oli monivaiheinen kaksiselitteisten CVC-sanojen kohdalla. Ensimmäinen
askel oli laskea yksitavuisten en-sukuisten CVC-substantiivien jakaantuminen 2. ja 3. dekli-
naatioon niiden leksikaalisen yleisyyden perusteella. Valitsin ensi askeleena vain leksikaalisen
yleisyyden, koska sen on osoitettu olevan eräs yleisyysindeksi, joka ohjaa puhujien morfo-
leksikaalista hahmotusta (Stemberger–MacWhinney 1986). Mielenkiintoista prosessoinnin
kannalta olisi tietenkin kontrolloida myös esim. pintamuotoyleisyys, jolla on myös vaikutuk-
sensa kielen prosessoinnissa (Meunier–Segui 1999, Sereno–Jongman 1997). Koska – kuten
kohta tulemme huomaamaan – saamme pelkällä leksikaalisella yleisyydelläkin esiin kiintoisia
havaintoja, en ole vielä mennyt tarkastelemaan CVC-sanojen pintamuotoyleisyyttä esim.
Göteborgin korpuksista.

Leksikaalisen yleisyyden laskennassa käytin apuna Svenska Akademiens ordlistaa (SAOL
1998), joka on kiistatta tärkein auktoriteetti ruotsin lekseemien listaamisessa. Sanahahmojen
löytämiseksi analysoin kaikki SAOL:n yksitavuiset en-sukuiset CVC-substantiivit. Tällaisia
en-sukuisia substantiiveja löytyi SAOL:stä 1208 kappaletta, mikä lienee melkoinen määrä
substantiiveja missä tahansa kielessä. Näistä sanoista valtaosa eli 67,2 % kuuluu 2. dekli-
naatioon, jossa monikon pääte on siis -AR ja 32,8 % 3. deklinaatioon, jossa monikon pääte on
-ER.

Kuviosta 2 näemme tarkemman analyysin tulokset ydinvokaalien ja loppukonsonantismin
osalta, jotka kertovat, että 2. deklinaatio suosii vokaaleja /, o, a/ ja konsonanteista obstruent-
teja tai likvidageminaattoja. 3. deklinaatio suosii vokaalia /e/ ja konsonanteista heterorgaanisia,
ei-likvidaisia konsonanttiyhtymiä, joissa viimeinen konsonantti on /t/.
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V C

struktuuri prosentti struktuuri prosentti

2. dekl. /, , / 70 obstruentti/ 87
likvidagemin.

3. dekl. /e/ 42 heterorgaaninen 70
ei-likvida
C-komb.,
lopussa /t/#

N

V C

2. dekl. 424 179

3. dekl. 118 104

Kuvio 2. Toinen versus kolmas deklinaatio ja prototyyppisimmät VC-rakenteet CVC-sanoissa.

Näiden tyypillisten oikeiden VC-sanahahmojen perusteella rakensin testiä varten yksikössä
olevia CVC-epäsanoja. Tämän lisäksi hahmottelin vastaavasti muiden deklinaatioiden yk-
sikössä olevien oikeiden sanojen pohjalta epäsanoja. Näitä konstrukteja koehenkilöt taivutti-
vat monikossa kontrolloiduissa kirjallisissa ns. WUG-kokeissa. Testi on mukaeltu Berko
(1958):sta, jossa käytettiin sekä kuvallisia että kirjallisia tehtäviä. Kuvien mukana olo onkin
ymmärrettävää, koska Berko tutki myös hyvin pientenkin lasten tuotoksia. Itse käytin pel-
kästään kirjallisia cloze-tyyppisiä aukontäyttötehtäviä:

Här är en skrest. Där finns två _________.
'Tässä on skrest. Tuolla on kaksi _________.'

Herää tietenkin kysymys, miksi käyttää epäsanoja? Voimme löytää ainakin kaksi tätä ratkaisua
puoltavaa argumenttia:

1) Leksikaalisten efektien välttäminen
2) Produktiivisuus ja neologismit
Koska ruotsin monikkomuodot ovat melkoisessa määrin säännöllisiä, vaikkeivät toki koko-
naan, voidaan odottaa tiettyä säännönmukaisuutta myös epäsanojen taivutuksessa – jopa
kaksiselitteisissä CVC-epäsanoissa. Tällaiset sanathan voisivat hyvinkin olla neologismeja,
uudismuodosteita kielessä. Tällöin kielenpuhujien tulisi pystyä taivuttamaan kohtaamansa
uudet sanat intuitionsa perusteella. Näinhän nykykielessä usein joudutaankin tekemään, kun
kieleen kuin kieleen pyrkii vierasta, mm. kansainvälistä sanastoa.
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Koehenkilöt ja aineiston keruu

Koehenkilöinä toimi kolme ryhmää: 8–9-vuotiaat, 10–11-vuotiaat ja 15-vuotiaat ruotsinkieliset
peruskoululaiset. Jatkossa kutsun lyhyyden vuoksi ensimmäistä ryhmää pääasiassa 8-vuo-
tiaiksi ja toista ryhmää 10-vuotiaiksi. Testit suoritettiin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
Vaasassa (Vasa övningskola). Koehenkilöitä oli yhteensä 91. Nuorempia koululaisia oli 38 ja
10-vuotiaita 33 koelasta ja 15-vuotiaita 20. Testisanoja oli yhteensä 71 kappaletta.

Tulokset

Koululaisten tuotoksista löytyi kolme erityisen mielenkiintoista muotoryhmää, joihin seuraa-
vassa keskityn.

1) Vokaali- ja loppukonsonantismiefekti yksitavuisissa en-sukuisissa CVC-epäsanoissa
2) Agglutinoivat monikkomuodot vokaaliloppuisissa epäsanoissa
3) Muiden deklinaatioiden monikot

Vokaali- ja loppukonsonantismiefekti yksitavuisissa CVC-sanoissa

Kuviossa 3 on laskettu yhteen 8- ja 10-vuotiaitten tulokset, koska niissä ei ollut mainittavia
eroja. Tuloksista nähdään, että peräti noin 90 % koehenkilöistä tuottaa epäsanojen substan-
tiivien monikon tyyppiä en podd toisen deklinaation mukaan, siis -AR-päätteellä silloin, kun
sekä vokaali että konsonantti osoittavat toisen deklinaation oikeiden sanojen suuntaan. Lisäksi
nähdään, että silloin, kun sekä vokaali että konsonantti sanatyypissä en skrest osoittavat kol-
mannen deklinaation -ER-päätteisten substantiivien suuntaan, koehenkilöt eivät tuotakaan enää
kovin usein toisen deklinaation mukaista monikkoa, vaan paljon myös kolmannen deklinaation
mukaista taivutusta. Näin siitä huolimatta, että oikeista en-sukuisista CVC-sanoista 2/3 lankeaa
toiseen deklinaatioon SAOL:aan perustuvan analyysin pohjalta (ks. yllä, luku 3.1.).
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Kuvio 3. Toisen deklinaation vastaukset (versus kolmannen deklinaation vastaukset) en-sukuisissa
CVC-epäsanoissa prosentteina laskettuna. Harmaat pylväät: sekä vokaali että konsonatti osoitta-
vat 2. deklinaation suuntaan. Valkoiset pylväät: sekä vokaali että konsonantti osoittavat 3. dekli-
naation suuntaan.

Näiden tulosten perusteella saadaan viitteitä siitä, että skeema-analogia toimii CVC-sanoissa
myös ruotsin kielessä.

Agglutinoivat monikkomuodot vokaaliloppuisissa sanoissa

Kuviosta 4 havaitaan, että agglutinoiva monikko on varsin yleinen 8- ja 10-vuotiailla kielen-
oppijoilla. Monikko tuotetaan -R-päätteellä sen sijaan, että esim. sana en ackra taivutettaisiin
ensimmäisen deklinaation mukaan många ackror tai sana en jaspe tuotettaisiin toisen dekli-
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naation mukaan många jaspar. Lähes 70 % nuorempien lasten monikkomuodoista on agglu-
tinoivaa tyyppiä ja vanhemmillakin lapsilla, 10–11-vuotiailla se on varsin yleinen. Sen sijaan
15-vuotiaat eivät enää tuota tätä tyyppiä kovin usein.

Kuvio 4. Agglutinoivien -R-monikkomuotojen vastaukset prosentteina.

Mistä voidaan tietää, että kyseessä on agglutinoiva monikko? Voisi ajatella, että on kaksi kil-
pailevaa näkemystä: ensinnäkin, että vartalo on yks. ackra > mon. ackra + r tai että vartalo on
yks. ackra > mon. ackr + ar. Jälkimmäinen vaikuttaa jokseenkin epätodennäköiseltä,
varsinkin nuoremmilla lapsilla. Vartaloaineksen nollaaminen, kato, on vaikeaa lapsille (ackra
> ackr + ar). Tätä tukee tässä tutkimuksessa havaitsemani synkopee-muotojen tuottamisen
vaikeus. (Vrt. Niemi & al. tässä niteessä.) Erityisesti nuorempien lasten oli vaikea hahmottaa,
että keinosanan pyster monikko tuotetaan muodolla pystrar eli että perusmuoto olisi moni-
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kossa pystr synkopee-e:n katoamisen jälkeen, johon pääte -ar liitetään. Sitä vastoin he tuottivat
hyvin usein pyster-sanan monikon synkopoitumattomassa muodossa pysterar tai jollain
muulla ta-valla, esim. päätteettömänä många pyster.

Agglutinoivaa väärää taivutusta esiintyy omaksumisen varhaisvaiheissa. Esim. suomen-
kielinen lapsi saattaa tuottaa sellaisia muotoja kuten *poikan pro pojan (Niemi–Niemi 1987).

Itse asiassa transparentit ja opaakit, läpinäkymättömät, struktuurit eivät ole yhtä itsestään
selviä naiiville kielen puhujalle kuin ne ovat vaikkapa lingvistille. Lingvistihän tarkastelee
kieltä analyyttisemmin. Psykolingvistisissä tutkimuksissa on osoitettu, että monen kielitietei-
lijän mielestä hajoavat, erittäin yleiset rakenteet, esim. suomen aamulla, eivät ole hajoavia
syntyperäisille kielen puhujille, vaan he pikemminkin mieltävät kyseisen tyyppisen sanan
kokonaisuutena (Niemi, Laine–Tuominen 1994). Toisin sanoen, lingvisti usein ylianalysoi
sellaisia rakenteita, jotka kielenkäyttäjä memoroi kokonaisina.

Muiden deklinaatioiden mukaisesti tuotetut epäsanojen monikot

Vertailun vuoksi tarkastelin myös muiden deklinaatioiden kuin yksitavuisten CVC-sanojen
monikon tuotoksia.

Kuvio 5. Muiden deklinaatioiden epäsanojen monikot. Odotusten mukaiset vastaukset
prosentteina.
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Kuviosta 5 nähdään, että nuorimmat koululaiset tuottavat odotusten mukaisen monikon
varsin harvoin, 10-vuotiaat jo huomattavasti useammin, lähes kaksi kertaa useammin. 15-
vuotiaat tuottavat eniten odotusten mukaisia monikkoja. Tulosten perusteella havaitaan sel-
västi, että taivutusmorfologian hallinta kehittyy vielä kouluiässäkin.

Johtopäätöksiä

Tässä tutkimuksessa lähdettiin etsimään vastauksia kahteen kysymykseen:

1) Toimiiko skeema-analogia morfologisten hahmojen sisällä eli taivutetaanko yksitavuiset
CVC-epäsanat monikossa toisen vai kolmannen deklinaation fonologisten sanahahmojen mu-
kaan? Tulokset antavat viitteitä siitä, että kyllä toimii, ja tukevat tätä olettamusta. Vaikuttaa
siltä, että päältä päin kaksitulkintaiset CVC-yksiköt eivät ole täysin ennustamattomia. CVC-
epäsanat taivutetaan toisen deklinaation mukaan merkittävän usein silloin, kun sekä konso-
nantti että vokaali osoittavat oikeiden sanojen toisen deklinaation suuntaan. Kun taas sekä
vokaali että konsonantti osoittavat kolmannen deklinaation suuntaan, tuotetaan epäsanojen mo-
nikko usein kolmannen deklinaation -ER-päätteellä.

2) Muuttuuko oletettu skeema-analogia ja yleensäkin taivutus iän mukaan kielenomaksumisen
myöhäisissä vaiheissa? Tulosten perusteella voitiin havaita, että muuttuu. Niinkin myöhään
kuin kouluiässä tapahtuu kehitystä. Nuoremmat koululaiset ovat epävarmempia, ja vanhemmat
koululaiset tuottavat monikon jo huomattavasti useammin oikeiden sanojen monikkotaivu-
tuksen mukaisesti.

Yhtenä tuloksena on, että agglutinoivat -R-päätteiset monikkomuodot ovat varsin yleisiä
vokaaliloppuisilla sanoilla. Tämä implikoi, että lapsilla vartalovokaali on laadusta riippumatta
ikään kuin osa vartaloa ja ehkä myös väärällä tavalla lisäksi monikon päätteen vokaali.

Nämä havainnot osoittavat, että kieli kehittyy vielä melko myöhäisessä kielenomaksumisen
vaiheessa kohti aikuisen kaltaista morfologista mallia, vaikka useimmissa tutkimuksissa esite-
tään, että kieliopin hallinta on vakiintunut jo n. 4–5-vuoden iässä (ks. esim. Brown 1973).

Yleisenä päätelmänä voin todeta, että tämä tutkimus viittaa siihen, että ruotsissakin on ten-
denssiä käyttää skeema-analogiaa sanan morfologisen paradigman määrittelyssä. Tutkimus
osoittaa, että aito kielenpuhuja, jonka kompetenssin selvittäminen on yksi lingvistin pääteh-
tävä, ei välttämättä operoi siten kuin klassiset, paradigman autonomiaan perustuvat kieliopilli-
set esitykset ennustaisivat. Skeema-analogia toimii ruotsissa siten, että nuoremmat (8–10-
vuotiaat) lapset eivät hahmota CVC-rakenteisten substantiivien hahmottamista oikeisiin para-
digmoihin yhtä hyvin kuin aikuisiksi luettavat 15-vuotiaat.
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Autonominen kielitiede ja etiikka

Tommi Nieminen

Tampereen yliopisto

Kenelle etiikka kuuluu?

Kielitieteiden saralla etiikka ei liene tavallisimpia keskustelunaiheita, ei etenkään jos arki-
set tutkimusaineiston keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät ongelmat jätetään laskuista.
Alalla työskentelevät, alan tutkijat ja alaa opiskelevat tottuvat ajattelemaan, että vaikkei
heidän oppialansa ehkä tuotakaan yhteiskunnalle välitöntä hyötyä samalla mutkattomalla ja
kaupallisestikin hyödynnettävällä tavalla kuin vaikkapa lääketieteen tai tekniikan tutkimus
usein – eikä tule yhtä näyttävästi uutisoiduksi –, ainakaan siitä ei kenellekään mitään hait-
taa. On helppo ajatella artikkeliinsa tuulesta temmattuja lukuja sirottelevan lääketieteen
tutkijan ottavan ilmeisen riskin siitä, että joku joutuu tutkimuksen seuraamuksista kärsi-
mään: virheelliset tulokset voivat johtaa virheellisiin päätelmiin ja ne edelleen virheellisiin
sovelluksiin; tarvitse vain sanoa ”talidomidi”, niin johan tutkija tarttuu itseään niskasta ja
palaa rehellisten ruotuun. Mitä sen sijaan voisi tapahtua, vaikka kielitieteen väitöskirja
alusta loppuun olisikin sävelletty? Eennen kaikkea, jos kielitieteessä vielä liikutaan auto-
nomisen tutkimuksen alueella eikä laisinkaan puututa kielen ulkosuhteisiin, kuka ylipäänsä
voisikaan tutkimuksesta kokea haittaa?

Ydinfyysikko on vastuussa tutkimuksestaan, humanisti ei, niinkö? Vaan eipä ollut ydin-
fyysikkokaan, ennen kuin tutkimustuloksia ruvettiin laajemmassa mitassa soveltamaan!
Ydinpommin jälkeen ei teoreettinen fysiikkakaan maistunut yhtä viattomalta kuin ennen.
Vältettäköön silti kuvittelemasta, että vain sovellettu tiede voi astua ”ulkoisen” eli muun
kuin tieteenmetodologisen etiikan piiriin.
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On jo triviaalia todeta kielen olevan osa yhteiskuntaa. Toteamus pitää kuitenkin paik-
kansa häkellyttävänkin laajassa mielessä: ihmisen elinpiiri on semioottinen eli toteutuu
merkeissä tai merkkeinä. Suuri osa noista merkeistä on kielen merkkejä, koska kieli on
merkittävin ja laaja-alaisin ihmisen hallitsemista merkkijärjestelmistä. Kielen kuvaus hei-
jastuu – vaikkei ehkä palaudukaan – lopulta niiden olosuhteiden kuvauksiin, joissa kieltä
käytetään ja joissa kieli syntyy. Viime kädessä kieli on olemassa vain itsensä ulkoista tar-
koitusta varten ja tuon ulkoisen tarkoituksen motivoimana.

Kielen maailmassaolon luonnetta ei viimevuosisatainen kielitiede laajemmin muistanut
tai eksplisiittisesti aina tunnustanutkaan. Kieltä tutkittiin yhtäältä autonomisesti, kaikesta
muusta olevasta irrallisena ja eristyksisesti kuvattavana järjestelmänä, jolloin kielen ulkoi-
nen motivaatio katosi kokonaan näkyvistä. Toisaalta tutkittiin tällaisen autonomisen järjes-
telmän toimimista ulkoisissa olosuhteissa, niin yksilötajunnassa kuin yhteisöllisessä toi-
minnassakin, ikään kuin järjestelmä olisi jo valmiiksi annettu. Kahtia jakautuneessa tutki-
musasenteessa autonomisen ja ei-autonomisen näkökulman keskinäinen kytkös katosi nä-
kyvistä. Väitän juuri siinä piilevän kielitieteen etiikan keskeisen ongelman.

Strukturalistien kielikoneet

Eettisesti on mahdollista keskustella siitä, rakennetaanko jokin kone vai ei, mutta itse ko-
neen toiminnan rakennekuvaukseen etiikka ei ulotu. Etiikan piiriin kuuluvat nimittäin vain
ne asiat, joissa intentionaalinen valinta on mahdollinen. On mieletöntä tai ainakin mielen-
kiinnotonta pohtia determinististen tapahtumien eettisiä ulottuvuuksia. Mikä tapahtuu,
tapahtuu, aivan riippumatta siitä, minkä soisimme tapahtuvaksi. Vielä kolmannella tavalla
ilmaistuna, deterministisissä järjestelmissä ei ole etiikan perusedellytystä, vapauden ulot-
tuvuutta.

1900-luvun kielitiede alkoi nuorgrammaatikkojen mekanistisista äännelaeista ja laajeni
siitä mekanisoimaan koko kielen. Saussure etulinjassa lippua kantaen ja Chomsky jälkijou-
koissa rumpua päristäen uhrattiin lähes koko vuosisata sellaisen kielitieteen mallin kehitte-
lemiseen, johon etiikalla marginaalisessakaan mielessä ei ollut puuttumista. Vaikka gene-
rativistien ja heidän jälkeläistensä tietokoneohjelmien tapaiset notationaalistukset lienevät
vaikuttavin esimerkki kielen mekanisoimisesta, vastuu kielen kuvaamisesta koneena ei
suinkaan lankea heille. Generativistien sääntösysteemit vaikuttivat aikanaan ajatuksena
uudemmilta kuin olivatkaan, koska klassisesta strukturalismista tapasi puuttua ankara
notationaalinen formaalisuus. Silti Roy Harris on osoittanut (1987), että ajatuksen kielestä
koneena vakiinnutti kielitieteeseen ei kukaan muu kuin itse Saussure. Generativistit vain
käyttivät hyväkseen 1900-luvun lopun mahdollisuuksia kielioppimallien notationaalistuk-
seen ja notationaalistusten komputationaalistukseen. Kielikone muuttui metaforasta todel-
lisuudeksi ruvettaessa syöttämään kielioppeja tietokoneille.

Klassisen strukturalismin kieli koneena -ajatus jää käytännössä metaforiselle tasolle,
mutta generativistien kielikäsityksessä kielioppi jo eksplisiittisesti ymmärretään hyvinmuo-
dostuneita kielenilmauksia tuottavaksi mentaaliseksi koneeksi. Strukturalistien koneen sen
sijaan olisi, jos teoriaa oikein noudatetaan, sijaittava sosiaalisella eikä mentaalisella tasolla,
siitä huolimatta, että merkityksen kuvaus klassisessakin strukturalismissa tahtoi jäädä men-
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talistiseksi. Mutta olipa taso sosiaalinen tai yksilöllinen, generatiivinen säännöstö on luon-
teeltaan rajallinen, kuvauksen hahmotettavissa oleva objekti. Sääntöjen täydellinen kuvaus
eli kielioppi sekä tuottaa kaikki kielen lauseet että tunnistaa aineistosta kaikki hyvinmuo-
dostuneet lauseet. Vaikka kieli on periaatteessa rajaton eli sen paremmin lauseiden ja lause-
elementtien pituutta kuin monimutkaisuuttakaan ei ole etukäteen rajattu, psykolingvististen
(tai kognitiivisten) tekijäin oletetaan toimivan tekstilauseiden rajoittimina: ihminen ei esi-
merkiksi pysty pitämään lyhytaikaismuistissaan kovinkaan monta rekursiivisesti sisäkkäis-
tä lausetasoa. Rajallista kielen generaatio on siinäkin mielessä, että kaikki kielen lauseet on
periaatteessa etukäteen sisäistetty sääntökoneistoon: tämähän on välttämätöntä, jotta mikä
tahansa kieliopille annettu lause voidaan täsmällisesti ja vääjäämättömästi tunnistaa kieleen
kuuluvaksi tai kuulumattomaksi. Generatiivinen kielioppi on algoritminen tapa esittää kielen
kaikkien kieliopillisten lauseiden ennalta annettu joukko. Näkemys on siis deterministinen.

Deterministisyyden voi osoittaa esittämällä analogian matematiikkaan. Esimerkissä 1 on
annettu matemaattinen puppugeneraattori, erään ”kielen” kuvaus, jonka voi kuvitella alus-
tavaksi yritelmäksi luoda karkausvuodet generoiva sääntökoneisto.

x mod 4 = 0, x ∈ N (1)

(”mod” on jakojäännösoperaattori.) Sääntö tunnistaa karkausvuosiksi neljällä jaolliset luvut
eli luonnolliset luvut, joiden jakojäännös neljällä jaettaessa on nolla. (Tässä vaiheessa
oletettakoon, että säännöstö on kuvaus mentaalisesta säännöstöstä eikä itse autenttinen
mentaalinen säännöstö.) Sekä luonnollisten lukujen kokonaisjoukko N että siitä säännön
avulla poimittava osajoukko ovat etukäteen määräytyneitä ja periaatteellisella tasolla jo
etukäteen tunnettuja. Säännöstö ei aidossa mielessä ”tuotakaan” mitään, se vain ilmaisee,
mitkä tietyn tunnetun joukon alkiot kuuluvat haluttuun kategoriaan.

Esimerkin 1 säännössä on yksi virhe, tai generativistisemmin ilmaistuna, siitä puuttuu
pari tarkentavaa sääntöä. Ensinnäkin säännöstö tunnistaa tasavuosisadat karkausvuosiksi
vaikkeivat ne sitä ole. Jos siis kuvitteellisessa dialogissa (tai matemaattisessa pelissä) toi-
nen keskustelijoista sanoo ”1900”, ilmaus tuomittaisiin ei-kieliopilliseksi. Tällöin tutkija
joutuisi korjaamaan hahmottelemaansa säännöstöä niin, että se hylkää sadalla jaolliset
luvut. Tämän jälkeen säännöstö on uudella tavalla virheellinen, koska se väärin hylkää
tasavuosituhannet. Dialogissa tuotettu ”2000” olisi siis kieliopillinen ja pakottaisi tutkijan
taas korjaamaan säännöstöään. Monologisuusoletus toimii mainiosti niin kauan, kun ky-
seessä on tutkijan deskriptio autenttisesta mentaalisesta kieliopista, koska sitä voidaan
vapaasti ja selittävyyden häiriintymättä korjailla tarkastelukertojen välillä. Generativismiin
kuuluu kuitenkin hämäännyttävä tapa olettaa kuvaus kaiken aikaa isomorfiseksi mentaali-
sen kieliopin kanssa.

Vielä vaikeammiksi ongelmat kasvavat, jos dialogin toinen osapuoli hyväksyy ja toinen
hylkää jotkin tuotokset. Sanotaan toisen osapuolen hyväksyvän hyvinmuodostuneiksi ja
toisen hylkäävän luvut ”4000”, ”8000”, ”12 000”. Generativistinen ratkaisu on kirjoittaa
kaksi kielioppia. Täten oletetaan, että kielenkäyttäjien ryhmässä on useita ”lektejä” – mur-
teita tai alakieliä –, jotka osuvat päällekkäin niin paljon, että useimmissa tilanteissa tulkin-
taongelmia ei synny (kelpaavathan luvut, jotka eivät ole jaollisia 4000:lla, kummallekin),
mutta jotka eroavat sen verran, että joissakin erityistapauksissa tulkinnat eroavat tai tulkin-
taa ei saada. Useampikielioppinen ratkaisu toimii, kunhan eroavuuksia ei ole liikaa – mikä
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toisaalta juuri on tilanne luonnollisessa kielessä! – edellyttäen, että kukin osanottaja
johdonmukaisesti käyttää yhtä ja vain yhtä säännöstöä; mutta mitä tehdä, kun yksittäinen
puhuja-kuulija (a) tuomitsee ja tulkitsee ilmauksia eri tavoin eri tapauksissa ja (b) tuottaa
puhevirtaan eri sääntöjä vaativia tapauksia jossakin kielenulkoisten tekijäin ehdollistamas-
sa suhteessa? (Vrt. Nieminen 1999.)

Siispä kenen suomen kieleen kuuluvat tai ovat kuulumatta esimerkin 2 moninkertaiset
kausatiivimuodosteet? Milloin niiden tulkinta on rekursiivisesti kompositionaalinen ja mil-
loin pleonastinen? Milloin – ja milloin ei! – ilmaus tulkitaan hyväksyttäväksi, milloin kieli-
opilliseksi?

itkeä : itkettää : itketyttää : itketytättää : itketytätättää : … (2)
pestä : pesettää : pesetyttää : pesetytättää : pesetytätättää : …

Ehdottomasti vaikein tapaus on se, kun osanottajat (kuten usein käy) mukautuvat tois-
tensa kieleen keskustelun aikana. Kieli osoittaa dynaamisuutensa monin tavoin, ja ennalta-
määrätystä säännöstöstä lähteminen on tie, jossa joka askelella on tasapainon säilyttääkseen
tehtävä käsillään korjausliikkeitä. Voidaan siis mielekkäästi perustella kieli koneena -näke-
myksen hylkäämistä tai ainakin modifioimista: jos kieli on kone, sen toiminnan täydelli-
seen kuvaukseen on sisällytettävä muutakin kuin vain ”mennyt” eli jo tuotettujen ilmausten
kielioppi. Kieli on koko ajan valmiina muuttumaan; epäämättömin kieltä koskeva tosiasia
onkin juuri sen vääjäämätön jatkuva muutos. Etiikkaan tämä vaikuttaa sikäli, että vaikka
etiikka ei ulotu tämäntyyppisen autonomisen rakennekuvauksen sisälle, kuvaustavan osoit-
taminen riittämättömäksi kielen luonteen takia pakottaa – tutkimuseettisistä syistä – hyl-
käämään sen jo ulkoisin perustein.

Sosiaalisuus

Kieltä ja etiikkaa yhdistää se, että vaikka kumpikin on sosiaalinen ilmiö, kummankin
tarkastelukulmaksi on vakiintunut jotakin muuta. Yksilökeskeinen, psykologisoiva ja men-
talistinen asenne hallitsivat 1900-luvun kielitiedettä eivätkä ole olleet tavattomia etiikasta-
kaan puhuttaessa. Eettisistä ongelmista puhutaan usein hypoteeseina ja skenaarioina omaa
toimintaansa problematisoivan inhimillisen toimijan mielessä, vaikka eettisissä pohdinnois-
sa on mieltä vasta yhteisössä, jossa eri toimijoiden toimintatapojen välille on etsittävä
suositummuuden ja torjuttuuden järjestyksiä. Solipsistisen asenteen mielettömyys seuraa
siitä, että jo eettisen ongelmanasettelun tausta-ajatuksenakin piilee oletus useista intentio-
naalisista toimijoista. Jos intentionaalisia toimijoita olisi yksi ainut, tämän elinpiiri koos-
tuisi vain reaktiivisesti olemassa olevista toiminnan kohteista – kohteet itse eivät voi
toimia, ne voivat vain reagoida ainoan toimijan tekoihin. Kohteet ovat kuin kuulia, joita
toimija laudalla liikuttaa; niiden kannalta yksi olemassaolon konfiguraatio on yhtä hyvä
kuin jokin toinenkin. Toimijan kannalta taas ainoa motivaatio on saattaa kohteet sellaiseen
konfiguraatioon, joka hänen itsensä kannalta on suotuisin. Etiikkaa kehykseen ei mahdu.
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Vastaavasti kielitieteessä on ollut tavallista, että kieltä tutkitaan valmiina hypoteettisina
ilmauksina, jotka ideaalipuhuja voisi tuottaa, onpa hänen havaittu ne tuottavan tai ei. Tuo-
toksia ei ole kerätty aineistosta tai ainakaan suoraan aineistosta; aineistostahan tehtiin mää-
ritelmällisestikin viallista tai häiriöistä. Saussureläisittäin sanottuna parole, puhunta, on
kaoottinen suhteessa sen mahdollistavaan systemaattiseen ja loogisen algoritmiseen kieli-
järjestelmään, langueen. Silti järjestelmään pääsee käsiksi vain puhunnan kautta, puhuntaa
abstrahoimalla ja eri puhuntojen suhteita selvittämällä. Tutkijan joutuminen metodologi-
sesti paradoksaaliseen tilanteeseen nähdään väistämättömänä mutta väistämättömyytensä
takia (tutkimuseettisesti) hyväksyttävänä seuraamuksena.

Yksilön päässä tapahtuvilla kielellisillä tapahtumilla tai niiden analyysilla ei ole kui-
tenkaan välitöntä yhteyttä itse kieleen. Kielenilmaukset samoin kuin niiden analyysit, jotka
ovatkin metakielellisiä ilmauksia, aktualisoituvat kielentutkimuksen kohteeksi vasta, kun
niistä tulee kielellisiä tekoja eli kun ilmaukset lausutaan. Järjestelmän sosiaalisuutta on vai-
kea kiistää, kun perusoletuksena on lähdettävä sen jaettuudesta useiden toimijoiden kesken
tai viestintä jäisi mahdottomuudeksi. Mutta myös puhunta on määritelmällisesti sosiaalista
toimintaa, koska se edellyttää puhujan lisäksi kuulijan, olipa tämä samakin fyysinen hen-
kilö kuin puhuja: siispä liikutaan yhteisö–yhteisö-akselilla, ei yksilö–yhteisö-akselilla! Niin
puheilmausten tuottamisessa kuin niiden tulkitsemisessakin on huomioitava se, että kielel-
lisen toiminnan inhimillinen konteksti on sosiaalinen.

Sosiaalista todellisuutta ei ole mielekästä eikä ainakaan eettistä nähdä solipsistisena yh-
den toimijan ja lukemattomien reaktiivisten kohteiden kokonaisuutena. Tarvitaan näkemys,
jossa yhteisö koostuu (ei välttämättä todellisesti mutta periaatteellisesti) lukemattomista
toimijoista. Tällöin etiikka tuleekin väistämättä mukaan.

Ei-autonominen kielentutkimus ja etiikka

Kiinteimmin kielentutkimus joutuu etiikan kanssa kosketuksiin puhuttaessa ei-autonomi-
sesta kielentutkimuksesta, autonomisen kielitieteen soveltaminen eli soveltava kielitiede
mukaan luettuna. Ei-autonomisen tutkimuksen eettiset ongelmakohdat yhtyvät paljolti
yhteiskuntatieteiden vastaaviin, ymmärrettävästikin, voitaisiinhan esimerkiksi sosiolingvis-
tiikkaa tutkimusalana pitää yhtä hyvin yhteiskunta- kuin humanististenkin tieteiden aluee-
na. Ilmeisimmät eettiset ongelmat liittyvät tutkimusaineistoon ja ovat luonteeltaan metodo-
logisella tasolla.

Autonominen ja soveltava kielitiede tuntuvat suhtautuvan toisiinsa kuin teoreettinen
fysiikka ja ydinpommien teollinen valmistus. Tämä ei ole moite mihinkään suuntaan! Teo-
reettinen fysiikka mahdollisti ydinpommit, ja vaikka kuinka kokisi ydinpommit ja niiden
valmistuksen toimintana järjettömäksi, on luonnollista, että yhteiskunnassa vallinneen ti-
lanteen (tai paremmin sen tulkinnan) tarpeet otettiin huomioon tälläkin tavalla. Yhtä hyvin
ydinasetutkijat olisi voitu palkata luomaan jotakin eettisesti mielekkäämpää, mutta se olisi
kai vaatinut eettisesti mielekkäämmän yhteiskunnan. Siinä missä autonominen kielitiede
tuntuu kielitieteilijöiden arkiajattelussa liikkuvan kaukana naiivien kielenpuhujien arki-
päivästä ja rakentelevan malleja, joiden vaikutukset eivät milloinkaan palaudu siihen yh-
teisöön, jonka mukaan ne on rakennettu, soveltavalle kielitieteelle tuntuu annetun tavaton
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vastuu autonomisten mallien käytäntöönsoveltamisesta aitojen tuntevien ihmisyksilöiden
tasolla. Ajatellaanpa mitä tahansa autonomisen kielenkuvauksen muotoa, vaikkapa 1960-
luvun generatiivista transformaatioteoriaa: teorialla ei ole mitään suoraa vaikutusta kuvaa-
mansa kielen käyttäjäyhteisöön, jonka valtaosa ei minään ajanhetkenä ole lainkaan tietoi-
nen sen paremmin teorian sisällöstä kuin sen olemassaolostakaan; mutta kun soveltava
kielitiede siirtää teorian käytäntöön esimerkiksi kielenopetuksessa, suuri joukko teorian
muodosta vastuuttomia ihmisiä joutuu teorian tai sen sovelluksen vaikutusalaan. Mutta
kumpien on vastuu, teorian alkuperäisten muodostajien vai sen soveltajien?

Kysymys ei kuitenkaan ole vain soveltamisesta tai soveltamatta jättämisestä. Kielen
kuuluminen yhteiskuntaan tuo yhteiskuntatieteilijöitä koskevat eettiset ongelmat kielentut-
kijankin huoleksi. Kuten Wiberg huomauttaa (1991: 205), yhteiskuntaa koskeva tutkimus
muuttaa yhteiskuntaa, koska sen perusluonteeseen kuuluu muuttaa informaatioasetelmia,
jotka taas ovat yhteiskunnan yksi, yhä merkittävämmäksi käyvä osa. Tutkija ei voi toimia
lainkaan, jos hän noudattaa tutkimuseettisiä suosituksia ankarimmillaan ja yrittää pidättyä
aiheuttamasta kenellekään haittaa. Kuten yhteiskuntakin, kieli ja siihen liittyvät valtasuhde-
kysymykset kaipaavat kriittistä arviointia; ja jos pelkkä deskriptio riittää aiheuttamaan
tutkimuskohteessa muutoksen, on välttämätöntä arvioida koko tutkimusetiikka uudelleen ja
pohtia joko miten minimoida vaikutukset tai miten kohdentaa ne oikein. Minimoinnin tie ei
ole itsestäänselvästi paras: tämäkin on eettinen kysymys.

Autonomisen kielitieteen menneitä ja nykyisiä malleja

On siis helppo osoittaa etiikan kuuluvan kielitieteeseen, kun kyse on (a) ei-autonomisesta
kielitieteestä tai (b) autonomisen kielitieteen ei-autonomisesta soveltamisesta – eivätkä a-
ja b-kohdatkaan eroa, jos katsoo kaiken ei-autonomisen kielitieteen perustuvan autonomi-
seen. Mutta mikä, jos mikään, on autonomisen kielitieteen ja etiikan suhde, vai onko auto-
nomista kielitiedettä ylipäätään olemassakaan?

Strukturalismille kielen autonomisuus on premissi, joka sijoittuu tieteen itsensä ulko-
puolelle ja on näin kielentutkijoiden tutkimusalan ulottumattomissa. Strukturalistisessa
rakennekuvauksessa katsottiin ainakin varhemmin olevan mieltä vain, jos tutkimuksen pää-
määränä oleva kielijärjestelmä oli vapaa kytkennöistä itsensä ulkopuolelle. Järjestelmä oli
sosiaalisesti jaettu ja (silti) ristiriidaton. Tutkijat toki tiesivät ja tunnustivatkin kielen ole-
van väistämättä molemminsuuntaisessa vaikutussuhteessa niin sosiaaliseen kuin yksilö-
psykologiseenkin, jopa fyysiseen, ympäristöönsä, mutta hylkäsivät tämän suhteen kuulumi-
sen kieleen ja siten kielentutkimukseen. Lopputuloksena kielen staattiseksi katsotun järjes-
telmänluonteen ja havaintotodellisuudessa vallitsevan dynaamisuuden ja muuttuvuuden vä-
lille jäi auttamatta kuilu. Kielen säännöt nähdään normeiksi, joiden syntyä ja kehitystä
tutkimus ei voisi saavuttaa.

Kieleen oleellisesti kuuluva merkityssuhde ei kuitenkaan ole kielen rakenteen yksiköi-
den vaan kielenulkoisten tarkoitteitten välisten suhteiden muodostama ja hallitsema. Hel-
posti tämän havaitsee yhdyssanoissa: kalakauppias myy kaloja mutta katukauppias ei.
Muodostinrakenne korkeintaan vihjaa merkitysrakenteesta, koska merkityksen muodosta-
mista hallitaan ei kielensisäisen kompositionaalisuuden vaan tarkoittamisen eli todellisuus-
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suhteen kautta. Vaikka yhdyssanakin usein rakentuu näennäisen aritmeettisesti osiensa
summana, pääsääntönä kielessä on merkityksen muodostuminen analogisesti, yksittäisen
sanan muodostaman kokonaisuuden suhteena muihin vastaaviin kokonaisuuksiin. Samoin
johtimet, jotka muuttavat kantasanansa kieliopillista ja semanttista funktiota, toimivat en-
nen kaikkea pragmaattisesti ja analogisesti, eivät kuvitteellisen perusmerkityksensä ohjaa-
mina. (Vrt. Nieminen 1998.)

Jos kieli nähdään maailmasta irrallisena kielensisäisten muotojen ja niihin kiinnittyvien
samaten kielensisäisten merkitysten järjestyneenä yhteenliittymänä, jää näkemättä, mitä
kielessä todella tapahtuu ja miksi. Arbitraarisuutta korostamalla perustellaan autonomiseksi
jäävää tutkimusta. Arbitraarisuus on kiistämätöntä mutta ennen kaikkea sitä, että perus-
morfologian yksittäiset äänteet ja äänneyhdistelmät on valittu mielivaltaisesti; kerran valit-
tujen materiaalisten muotojen välille syntyy kuitenkin suhteita, jotka mahdollistavat enem-
män tai vähemmän motivoidut valinnat jatkossa. Kielenulkoisten motivaatioiden pudot-
taminen kielentutkimuksen ulkopuolelle tuottaa kielestä paljon mielivaltaisemman kuvan
kuin olisi tarpeen tai mielekästä.

Haasteena strukturalismin ongelmille kielen ja kielenulkoisen maailman suhteitten sel-
vittämisessä kognitivismi kiistää kokonaan kielen autonomisuuden. Autonomisen kielen-
tutkimuksen eettisistä ongelmista päästään tietenkin näin kertaheitolla. (Vastineeksi saa-
daan kasa samoja tutkimuseettisiä ongelmia, joiden parissa jo edellä käsitellyt yhteiskunta-
tieteet painiskelevat ja joista empiiriseksi esittäytyvän tieteen alalla ei voidakaan päästä
eroon.) Näen kuitenkin kognitivismin tavan redusoida kieli täydelleen kognitioon liian
jyrkkänä. Jos kiistetään kielen autonomia, väitetään itse asiassa kielen arkipäiväisen toi-
minnan olevan kaiken aikaa kiinteästi sidoksissa kielen muotojen syntyä motivoineisiin
kognitiivisiin tekijöihin tai vaikuttimiin. Tällöin kiistetään (tai unohdetaan) kielen olevan
suuressa määrin kone, jonka toiminnan kuvaaminen sen evolutiivista motivaatiota huo-
mioon ottamatta on täysin mahdollista. Kielen systemaattisten muotojen yllätyksellisyys
saattaa joskus tulla huomion keskiöönkin. Tarkastellaan esimerkkiä 3, joka esittelee
sfnet.keskustelu.kieli-keskusteluryhmässä huvia herättäneitä enemmän tai vähemmän hy-
poteettisesti missään käytännön aineistossa esiintyviä suomen abessiivimuotoja:

ritari : ritaritta : ritareitta (3)
ritaritar : ritarittaritta : ritarittareitta
maanmittari : maanmittaritta : maanmittareitta
maanmittaritar : maanmittarittaritta : maanmittarittareitta

Abessiivi ja sen -ttA-päätteinen muodostus on suomea koskeva systemaattinen sääntö, sa-
moin on systemaattinen vaikka kielenulkoisista syistä yhä harvemmin käytetty sääntö muo-
dostaa arvo- tai ammattinimikkeestä feminiini -tAr-johtimella. Sääntöjen soveltaminen
sanoihin, joiden fonologinen rakenne on sopiva, saattaa johtaa suomen kielen rakenteen
tuntevankin yllättäviin lopputuloksiin siitäkin huolimatta, että säännöt ovat täysin vakiin-
tuneita ja lopputulokset siis determinoituja. Kone on olemassa ja voi hämmästyttää käyt-
täjänsä! Pidän täysin mahdollisena kielen kehitystä yhtä hyvin kieliopista semantiikkaan
kuin semantiikasta kielioppiinkin, mikä täysin ei-autonomisessa näkemyksessä ei kävisi
lainkaan päinsä. Toisin sanoen semantiikka ei välttämättä aina aja kielioppia edellään vaan
voi joskus seuratakin kieliopissa (vaikkapa foneettisen tai fonologisen muutoksen seu-
rauksena) syntynyttä muutosta. Autonomisen kielijärjestelmän tason kiistäminen pakottaa
etsimään kaikille muutoksille semanttisia (tai kognitiivisia) selityksiä.
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Strukturalistisesta kielenmallista puuttuu kytkös kielen ja maailman välillä, mistä seuraa
kielen säännöstön autonomisuus sellaisessa absoluuttisessa mielessä, jota on vaikea puo-
lustaa. Kieli saa ilman muuta alkunsa maailmasta ja palaa siihen toimintansa seurauksena.
Vaikka mahdollista, on mieletöntä kuvata kieltä koneena, jonka yhteydet maailmaan ovat
poikki. Kognitivistista kielenmallia taas vaivaa teoriatasolla autonomian täydellinen mutta
nähdäkseni perusteeton hylkääminen ja käytännön tasolla liika pitäytyminen puhuvissa
yksilöissä. Kielen ydinolemus on sosiaalinen; siksi sosiaalisuutta ei saa estää näkymästä
kielenkuvauksenkaan tasolla (eikä kaikessa kognitivistisessa tutkimuksessa toki estetäkään,
vrt. Sinha 1999).

Emergentistisen näkemyksen eettiset seuraamukset

Emergentistisen näkemyksen voi katsoa yhdistävän autonomiseen kielijärjestelmään pai-
nottuvan strukturalistisen ja ei-autonomiseen motivaatioon painottuvan kognitivistisen kie-
lentutkimuksen. Kieli on kulttuurinen artefakti samalla kun se toimii vuorovaikutuksessa
yksilökognition kanssa; artefaktien joukossa sillä on erikoisasema, koska jo kielen omaksu-
minen tietyllä tavalla edellyttää kieltä. Yksilökognitionkin kannalta kieli on erikoisase-
massa, koska toistaiseksi mielekkäin tapa saada ihmisen kognitiosta tietoa on kielen kautta,
hyväksyttiinpä kieli kognition osajoukoksi tai ei.

Emergentismissä kielen autonominen olemus, säännöstö, on toisaalta toistuvan kielen-
käytön (diskurssin) itsensä, toisaalta kielenkäytön säännönmukaisuuksiin kohdistuvan ana-
lyysin emergenttinen tuote. Kielen luonne on niin episteemisesti kuin ontologisestikin nor-
matiivinen eli kielen muotojen merkitykset ja itse muotojen muodostaminen ovat havain-
nossamme normeja, joita voidaan soveltaa oikein tai väärin. Kielenpuhujia (kuten kielen-
omaksujia ja -oppijoitakin) ohjaa vahva pyrkimys käyttää kieltä oikein; tämä on arkipäivän
normatiivisuutta, jolle institutionalisoitu kielenhuolto on luonnollinen jatke. Kielenanalyysi
ei välttämättä tapahdu tieteellisen systemaattisesti, sillä naiivikin kielenkäyttö sisältää vah-
van annoksen arkipäivän normatiivisuutta. Samoin lapsen kielenomaksuminen tapahtuu
metakielellisen vaikkei systematisoidun analyysin kautta. Kielen dynamiikassa puhunta
järjestää itseään järjestelmäksi, jota käyttää.

Emergentismi korostaa puhunnan dialoginluonnetta. Kielenkäyttö ei ole monologista tai
tapahdu yksittäisten puhujien tyhjiössä, vaan aina vuorovaikutuksessa eri puhujien kesken.
Kieli on näin sekä autonominen että funktionaalisesti motivoitu. Autonominen säännöstö ei
ole olemassa ilman siihen kohdistuvaa analyyttista katsetta, joten autonomisenakin kieli muo-
dostaa tutkimuskohteen, jossa tutkimus väistämättä aina koskettaa ja muuttaa kohdettaan.

Yksi emergentismin vahvimmin haastamista metodologista eronteoista autonomisessa
kielitieteessä on deskription eli kielenkuvauksen ja preskription eli kielenohjauksen perin-
pohjainen kvalitatiivinen ja tieteenfilosofinen ero. Jos ero hyväksytään, deskription tekemi-
nen jää ”sisäisen” etiikan ulkopuolelle (kohteen eettisessä arvioinnissa ei olisi mieltä) ja
vain ”ulkoisen” etiikan varaan (normaali tieteen tutkimusetiikka jäisi toki voimaan). Kielen
luonne tutkimuskohteena vie kuitenkin pohjan näkökulmien yksinkertaisen kliiniseltä
erottelulta. Aineistoaan järjestelevä tutkija poistaa empimättä tutkimuskohteistaan ne
virheelliset muodot, joiden virheellisyys havainnollistuu jo itse aineistossa: puhujan kor-
jaukset, dialogissa lipsahduksiksi tulkitut lipsahdukset, kahta eri lausetyyppiä yhdistelevät
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lausemuodosteet, joiden synty johtuu puhetilanteen nopeatempoisesta luonteesta. Karsintaa
on helppo jatkaa poistamalla muodot, joita puhuja itse pitää tai pitäisi virheellisinä, jos saisi
tarkastella aineistoa. Maallikolle puhutun tekstin näkeminen kirjoitettuna rikkoo kirjallisen
tekstin konventioita, mikä jo sinänsä saattaa aiheuttaa hänessä tarpeen korjata tekstiä.
Tähän asenteeseen kielentutkimus on perinteisesti suhtautunut nuivasti pitäen sitä aineiston
(tai sen litteraation) luonteen väärinymmärryksenä, mutta itse asiassa kyseessä on selkeä
osoitus kielen itsensä normatiivisesta luonteesta. Puhuja tuskin haluaa kiistää virheellisten
puhunnosten mahdollisuutta vaan niiden oikeutuksen; kuten Saussurelle, naiiville kielen-
puhujalle puhunta on satunnaisten tekijöiden vaivaama kaaos, jonka takaa pilkottaa järjes-
täytynyt todellisuus. Kielen naturalistinen havainnointi on mahdollista mutta naturalistinen
kuvaus ei: jokainen kuvaus on abstraktio tapahtuneesta. Mitä kuvauksesta jää pois, jää pois
tutkijan tahattomien ja tahallisten valintojen seurauksena.

Puhunta tulkitaan järjestelmän kautta, mutta järjestelmä on olemassa vain puhunnasta
tehtyjen tulkintojen kautta. Kieli on sitä, miltä se näyttää. Siten kielenkuvaus on väistämät-
tä kuvaus tietystä kielen tulkinnasta eikä eroa kvalitatiivisesti (vaikka ehkä kvantitatii-
visesti) kielenohjailusta. Kielen tietoinen muuttaminen on mahdollista joskin vaikeaa. Jos
kielenkuvaus väistämättä koskettaa tutkimuskohdettaan ja potentiaalisesti muuttaa sitä, ei
ehkä kategorisesti pidä sulkea pois mahdollisuutta ja tarvetta eettisiin pohdintoihin ja lin-
janvetoihin tehtävien kuvausten luonteesta (vrt. Cameron 1990).

Emergentistisessä näkemyksessä etiikka on siis ulotettava autonomisen kuvauksen si-
sään. Virheellinen autonominen kuvaus on suorassa joskaan ei yksi-yksisessä suhteessa
virheelliseen kieliyhteisöstä annettuun kuvaukseen. Deskriptiivisen kielenkuvauksen il-
maukset ”ei tapahdu, ei esiinny, ei ole mahdollista” on helppo lukea kielen tuottamista kos-
kevina preskriptiivisinä ohjeina ”ei saa tapahtua” (jne.), joten tutkijan on pidettävä visusti
huoli siitä, mitä väittää, miksi ja millä perustein. Asiaa ei muuta, vaikka käytettäisiinkin
keksittyjä lauseita. Laboratoriolauseet ovat nekin kieltä ja niiden muodostamisesta ja tul-
kitsemisesta annetut kuvaukset voivat palata kieliyhteisöön ja vaikuttaa sen käsityksiin
omasta kielestään. Tätä ei voi välttää – ei ole mieltä olla tekevinään tutkimusta, josta ei ole
haittaa. On vain kohdennettava haitat ja hyödyt eettisesti perustellen.
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Helsingin pörssi avautui maanantaina iloisin ilmein
Pörssipalstojen UtU-johdosten semantiikkaa 

Tuula Nurminen 

Helsingin yliopisto 

Johdanto 

Artikkeli käsittelee pörssipalstoilla esiintyviä UtU-johdosverbejä. Pohdin niiden vaikutusta 
tekstin kokonaismerkityksen sekä agentin semanttisten roolien kannalta. Varsinaisten 
finiittimuotojen lisäksi käsittelen analyysissani myös muita verbimuotoja ja teonnimiä, 
koska ne mielestäni ovat tekstin dynamiikan kannalta merkittäviä: ne sisältävät toimintaa, 
vaikkakin pysäytettynä. 

Pääasiallinen esimerkkiaineistoni käsittää tämänvuotisia HS:n pörssijuttuja. Lisäksi olen 
etsinyt UtU-verbejä haravoimalla joitakin maakuntalehtiä, Kauppalehteä sekä verkkojulkai-
suja. Analyysissa käytettyjä esimerkkilauseita on parikymmentä kappaletta, UtU-verbejä 
tai niistä johdettuja teonnimiä 39 erilaista. Suuri osa verbeistä on sellaisia, ettei niiden mi-
tenkään voi päätellä olevan erityisesti finanssidiskurssiin kuuluvia, ne voisivat esiintyä 
minkä tyyppisessä tekstissä tahansa. Taloussanaston ”tavallisuus” kielii toisaalta tekstilajin 
nuoresta iästä, toisaalta intertekstuaalisuudesta: käytetään muiden alojen teminologiaa ja 
skeemoja metaforisesti raportoitaessa muutoksista pörssikursseissa ja kerrottaessa firmojen 
toiminnoista. Verbien muoto on aikojen saatossa hivenen muuttunut. 30-luvulla saatettiin 
käyttää termejä lisäytyä, kokoutua; yksi nykyajan suosituimpia tulokkaita on listautua.

Tarkkailen artikkelissa hiukan rahaa käsitteleviä tekstejä myös historiallisessa 
perspektiivissä Suomettaren pääkirjoituksista vuodelta 1865 sekä Helsingin Sanomien 
talousteksteistä vuosilta 1930, jolloin taloussivut varsinaisesti saivat alkunsa, sekä 
pörssisivuilta vuosina 1960 ja 1988. Esimerkkiaineistoni varhaisemmilta aikakausilta ei ole 
kovin laaja, koska pörssiuutistarjonta oli nykyiseen verrattuna niukkaa. Myöskään 
raportoinnin vaihtelevuuteen ja värikkyyteen ei ilmeisesti kiinnitetty kovin paljoa 
huomiota.  



218

Rahateksteissä on jonkin verran käytetty UtU-verbejä aiemminkin. Vuonna 1865 oli 
käytössä ainakin verbit  toteutua, sitoutua (sitousi). 1930-luvun pörssipalstoilta kirjasin 
verbit: aiheutua, jakautua, kokoutua, lisäytyä, suhtautua ja tarjoutua. Edelleen 60-luvun 
aineistossa esiintyy lisäksi sellaisia verbejä kuin jakautua, kiinnetä, periytyä ja vapautua.
Verbitarjonta monipuolistuu 80-luvulle tultaessa mm. verbeillä sulautua ja ylisuojautua. 

Toiminta ja toimijat 

Dynaamiset pörssitekstit 

Lähden työstämään analyysia intuitiiviselta pohjalta. Perusaineistona pidän nykytekstejä, 
joita vertaan varhaisempiin. Alkuvaikutelmani on, että kovien pörssimarkkinoiden 
teksteissä tapahtuu koko ajan, ne ovat tavallaan dynaamisia, koska dynaamisia verbejä 
esiintyy enemmän kuin statiiviverbejä. Tämä tendenssi alkaa olla näkyvissä jo 30-luvulta 
lähtien, jolloin pörssitekstit tosin olivat niukkoja, enimmäkseen ulkomaisten 
pörssitiedotteiden käännöksiä. Tuolloin suomalaisiinkin pörssiteksteihin kotiutuivat 
sellaiset suuntaa ilmaisevat ”käännöslainat” kuin nousta, laskea, romahtaa ym., kun 
haluttiin metaforisesti ilmaista kurssien liikkeitä eli suuntaa ja rajuutta.  
 Aluksi pohdin tekijän roolia lauseissa, joissa agentteina eivät ole henkilöt vaan yhtiöt, 
kurssit, osakkeet ja markkinat, lopuksi kiinnitän huomioni rahan rooliin näiden 
tarkoitteiden yhteydessä. Subjektitarkoitteiden roolit määräytyvät suurelta osin 
predikaattiverbistä, joten keskityn analysoimaan monikasvoisia UtU-johdosverbejä.  
 Yhtiöt rinnastuvat usein henkilöryhmiin, koska niiden yhteydessä käytetyt mentaali- ja 
verbaaliverbit antavat ymmärtää, että tekojen taustalla on päätöksistä vastaavia 
ihmisryhmiä. Tekijöinä esiintyvät usein myös nominaalistetut prosessit ja 
deverbaalijohdokset. Karvonen (1999:151–152) on tarkkaillut tällaisia talousteksteissä 
käsiteltäviä abstrakteja toimintoja, jotka näyttävät tapahtuvan tavallaan ilman toimijaa. Hän 
kuitenkin korostaa, että ihminen on implisiittisesti toimintojen takana, vaikka ei aihepiirin 
tyypillisen kirjoitustavan vuoksi ole lauseessa subjektina toimimassa eikä edes lauseen 
rakenteessa näkyvillä. Mikään ei näennäisyydestä huolimatta tapahdu itsestään, toimijat 
vain on joko kätketty prosesseihin tai siirretty muihin kuin agentin rooleihin käyttämällä 
erilaisia verbijohdoksia.  
 Vaikka taloustekstit ovat täynnä metaforista toimintaa ja vaikuttavat siis dynaamisilta, 
ne kuitenkin ovat staattisia siinä mielessä, että niissä on paljon nominaalistuksia (usein 
kolme, neljäkin teonnimeä samassa lauseessa). Kuitenkin jokainen teonnimi sisältää toi-
minnan, vaikkakin pysähtyneenä, ikään kuin still-kuvana. Kyseessä on kieliopillinen meta-
fora, jossa toiminta säilyy siirtyneenä nominiin, mutta agentti, aika ja roolisuhteet on 
häivytetty. Näiden toisen asteen abstraktioiden käyttö luo Karvosen (1991) mukaan 
vaikutelman, että prosessit tapahtuvat itsestään, luonnonlakien tavoin. Ilmeisesti talous-
tekstien dynaamisuus muodostuu osaltaan verbien (verbijohdokset mukaan luettuina) 
suuresta määrästä, osaltaan siihen vaikuttaa verbien laatu: ne ovat usein erilaisia 
liikkumista tai muutosta ilmaisevia verbejä.  
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U- ja UtU-verbit ja lausetilanteet 

Verbien laatu vaikuttaa subjektin rooliin ja sitä kautta lausetilanteisiin. Nämä voivat olla 
joko kausaatiotilanteita, joissa on agentti, tai autonomisia tilanteita, joista agentti puuttuu. 
Raja ei kuitenkaan ole jyrkkä, pikemminkin voisi puhua jatkumosta. Pörssijutuissa esiintyy 
lisäksi myös ambivalentteja tilanteita, joihin palaan myöhemmin. Yhteistä on, että näissä 
kaikissa tilanteissa tapahtuu jotain. Autonomisille tilanteille tyypillisiä ovat tilanmuutosta 
merkitsevät verbit kuten kasvaa, laskea, nousta, romahtaa ym.. Autonomisia  ovat myös 
tilanteet, joissa predikaattina on U-johdosverbi, jollaisina voidaan pitää sekä 
yksinkertaisella u/y-johtimella että kompleksisemmalla utu/yty-johtimella kantaverbistä 
muodostettuja verbejä (Siitonen 1999: 15–16). Tällaiset verbit ovat passiivismerkityksisiä, 
deverbaalisia intransitiiviverbejä, joiden parikkina on usein transitiivinen verbi: johtua ~ 
johtaa, taittua ~ taittaa. (Leino 1993, Koivisto 1992.) U-verbijohdoksilla on samantapaisia 
ilmaisutehtäviä kuin indoerooppalaisissa kielissä passiivilla. Siitosen mukaan näiden ei-
refleksiivisten ver-bien yhtedessä ei ilmaista agenttia, ja jopa subjektin tarkoitteen agenttius 
on epätodennäköistä, usein lauseiden taustallakaan ei ole agenttia. Lauseenjäsenten roolit 
ovat johdosta käytettäessä erilaiset kuin kantaverbillä. (Siitonen 1999: 16.)  
 Keskityn seuraavassa luvussa UtU-verbeihin. En kuitenkaan puutu niiden 
esiintymistiheyteen pörssipalstoilla enkä vertaile niiden esiintymistä muissa tekstilajeissa. 
Sen sijaan pohdin, minkä lisämerkityksen pörssipalstoilla tyypillisesti esiintyvät johdokset 
tuovat tekstiin ja mitä ne kertovat rahan roolista. Erityisen leimallisia ovat sellaiset verbit 
kuin listautua, jakautua, avautua, sulkeutua.

UtU-johdokset

Nomini- ja verbikantaiset johdokset 

U- ja UtU-verbejä pidetään tyypillisesti sellaisina, joissa toiminnan käsitetään tapahtuvan 
itsestään (ks. Shore 1986, 1992). Varsinkin monet passiivishakuisista UtU-verbeistä 
ilmaisevat periaatteessa ilman agenttia tapahtuvaa toimintaa. Koiviston (1992: 98) mielestä 
it-sestään tapahtumista voi kuitenkin pitää suhteellisena, koska refleksiivishakuisten 
verbien subjektitarkoitteella on jossain määrin agentin ominaisuuksia. UtU-johdosten 
polysemian ta-kia saman verbin tarkoitteeksi sopii sekä toiminnallinen että toimimaton 
kohde (Koivisto 1992: 99).  

UtU-johdosverbit on määritelty iältään nuoriksi, mistä johtuu, että niiden semantiikka 
on läpinäkyvä ja kantasana yleensä helppo johtaa. Ne ovat intransitiiviverbejä, jotka saavat 
vain yhden pakollisen argumentin, subjektin, jonka semanttinen rooli voi vaihdella 
tapauksen mukaan. Se, onko kyseessä agentin tai neutraalin rooli, määräytyy tarkoitteen 
ontologisten ominaisuuksien sekä subjektiivisen tulkinnan perusteella. (Koivisto 1991.) 
Refleksiiviverbit – joita valtaosa näistä johdoksista on – kuvaavat tyypillisesti dynaamisia 
tilanteita, joissa tapahtuu jotakin. Johtosuhdehan jo sinänsä on dynaaminen prosessi. 
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Morfologialtaan UtU-johdosluokkaan kuuluu sekä deverbaalisia että denominaalisia 
verbejä. Nomini-kantaisten johdosten merkitys on tulemista kantanominin kaltaiseksi tai 
joutumista sen valtaan (kariutua, listautua)1:

1. Jopa 40–50 yhtiön on arvioitu listautuvan tämän vuoden aikana. (HS 29.2.00) 
[Vrt.: Saunalahti siktar på att lista sig på Helsingforsbörsen (HBL 25.3.00)] 

2. Kuntien omia toimintoja puolestaan rajoittaa se, että kunnan yksiköt rajautuvat vain oman 
kunnan sisäiseen toimintaan. (Aamulehti 9.4.00) 

3. Suomalaisfirmat rantautuvat Latviaan hitaasti. (www.Wow! 7.5.00 klo 10:50) 
4. Tuomari myönsi neuvottelijoille jatkoaikaa vielä viime tingassa, mutta keskustelut kariutuivat

lopullisesti viikonvaihteessa. (Karjalainen 5.4.00) 
5. MTK:n Peltola: Teollisuus lyö ulos metsänhoitoyhdistyksiä. Tässä piilee vaara, että kuitupuun 

hinta rapautuu pidemmäksi aikaa alemmalle tasolle, Peltola huomautti. (Karjalainen 5.4.00) 
6. Se [rahanmuutos] toteutui kaikkien ajattelevaisten Suomalaisten iloksi ja riemuksi ennen kuin 

sitä voitiin odottaakaan. (Suometar 14.11.1865) 

Verbikantaiset ovat tutkimukseni kannalta mielenkiintoisempia kuin nominikantaiset. 
Niille on ominaista, että subjekti kohdistaa toiminnan itseensä:  

7. Pohjois-Karjalan maakunnallinen matkailuyhtiö P-K Matkailumarkkinointi Oy ajautui viime
vuonna taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. (Karjalainen 5.4.00) 

8. Soneran tytär vetäytyi lupakiistasta. (Karjalainen 5.4.00) 
9. Helsingin pörssi avautui maanantaina iloisin ilmein - - (Etelä-Saimaa 7.3.00) 
10. Talentum laskeutui kuolevaisten pariin. (HS 3.4.00) 
11. Soneran vähimmäiserä palautuu kahdestasadasta viiteenkymmeneen. (HS 28.2.00) 
12. Ongelma on pikemminkin kauppojen lukumäärä ja pienten pörssierien jakautuminen uusien 

antien yhteydessä monen osakkaan kesken. (HS 28.2.00) 
13. Helmikuussa yhtiöstä irtautui pari tuhatta osakasta ja kotimainen omistajamäärä laski hieman 

alle sadan tuhannen. (HS 13.3.00) 
14.  Osakekurssienkorjausliikettä selittää alkuvuonna syntynyt yliarvostus, joka on nyt 

purkautumassa. (Kauppalehti 17.3.00) 
15. Lähihistoriasta löytyy yksi merkittävä tapaus, jossa osakkeenomistajat ovat estäneet kahden 

yhtiön sulautumisen. (HS 13.4.00) 
16. Emmental-juuston vienti jakautui seuraavasti: - -. (HS 1.5. 1930) 

Suurin osa näistä verbeistä perustuu transitiiviseen kantaverbiin: ajautua, avautua, 
jakautua, vetäytyä. Vain palautua, sulautua ja irtautua on johdettavissa intransitiivisesta 
kantasanasta. Näitä automatiiveja esim. Koivisto (1991) pitää käännöslainoina, samoin 
kuin verbiä ilmoittautua. Kaikki UtU-verbit eivät ole selkeästi palautettavissa mihinkään 
täsmälliseen kantasanaan: 

17. Kolmas pörssiuntuvikko ilmoittautui (HS 29.2.00) 

                                           
1 Esimerkkilauseissa on kursivoitu kaikki UtU-verbit (myös teonnimet). 
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Merkityksen monikasvoisuutta 

Varsinaiset deverbaaliset refleksiivijohdokset ovat Koiviston (1991: 75–76) mukaan 
merkitykseltään monikasvoisia. Niiden merkitys voi olla joko refleksiivinen, jolloin 
toiminnan agenttia ja objektia ei voi fyysisesti erottaa toisistaan: 

18. Helsingin pörssi avautui maanantaina iloisin ilmein - - (Etelä-Saimaa 7.3.00) 

Merkitys voi olla myös passiivinen, jolloin verbien ilmaisutehtävät ovat samantyyppisiä 
kuin kieliopillisella passiivilla: 

19. Soneran vähimmäiserä palautuu kahdestasadasta viiteenkymmeneen. (HS 28.2.00) 
20. Enimmäishinta määräytyy Stonesoftin osakekurssin perusteella. (HS 16.3.00) 

Verbejä pidetään automatiivisina, jos subjektina on eloton tarkoite, joka ei voi toimia 
agenttina. Seuraavan esimerkin subjektina on yliarvostus, jota abstraktiin tarkoitteeseen 
viittaavana ei voi käsittää agentiksi:  
21. Osakekurssien korjausliikettä selittää alkuvuonna syntynyt yliarvostus, joka on nyt 

purkautumassa. (Kauppalehti 17.3.00) 

Jako perustuu siihen, että merkitykseltään refleksiivisissä verbeissä subjektitarkoite koh-
distaa suorittamansa toiminnan itseensä, mutta passiiviverbeissä toiminta kohdistuu jollain 
muulla tavoin subjektiin, joka ei toimi tilanteessa aktiivisesti. Molemmissa tilanteissa toi-
minnan suorittaa kuitenkin erillinen agentti. Automatiivismerkityksisiltä verbeiltä tällaista 
agenttia ei edellytetä, vaan toiminnan katsotaan olevan epäintentionaalista. Automatiivit 
kuvaavat periaatteessa sellaisia autonomisia tilanteita, joissa tapahtuma ei ole kausaation 
seurausta. 
 Passiivisen ja automatiivisen välimaastoon sijoittuu tilanteita, joissa on mukana agentin 
tapainen tarkoite, joka tavallaan suorittaa verbin ilmaiseman toiminnan (esim. kuun 
vetovoima saa veden vetäytymään). UtU-verbien käytön laajeneminen refleksiivisestä 
automatiiviseksi perustuu metaforaan, joka samastaa elottomien olioiden suorittamat 
toiminnot ihmisten suorittamiin toimintoihin (Koivisto 1991: 64) (tyttö laskeutuu, esirippu 
laskeutuu). Myös firma voi laskeutua: 

22. Talentum laskeutui kuolevaisten pariin. (HS 3.4.00) 

Kausaatio- ja autonomisen tilanteen raja ei ole jyrkkä. Se muodostaa ikään kuin jatkumon, 
jossa agentiivisuus on eri asteista: agentti, potent (Chafe 1970: 109) eli kvasiagentti 
(elolliset olennot, luonnonvoimat, koneet), neutraali (itsestään liikkuva ei-inhimillinen 
tarkoite) ja patientti (kohde). Toisinaan ero UtU-verbin ja kantaverbin välillä on häilyvä. 
Pörssin kerrotaan usein avautuvan ja sulkeutuvan metaforisesti kukan tavoin. Aina ei 
teksteissä kuitenkaan ole käytetty refleksiiviverbejä, vaan on valittu niiden transitiivinen 
kantaverbi: avata, sulkea välillä. Ero saattaa olla joko stilistinen tai sitten otsikkoon on 
tilanpuutteen takia valittu lyhyempi verbi: pörssi avasi laskuun. Tällöin kuitenkin objektin 
paikka jää tyhjäksi. Siitonen (1999: 17) näkee UtU-verbin ja johtamattoman verbin välillä 
semanttisesti eriytynyttä käyttöä: esimerkiksi verbiparissa upota–uppoutua johtamaton 
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verbi sisältää tahattomuutta, uppoutua taas tahallisuutta. Kuitenkaan käytettäessä 
refleksiivisiä transitiivijohdoksia avautua ja sulkeutua en näkisi tällaista tahallisuutta. Sen 
sijaan avata ja sulkea vaikuttavat enemmän agentiivisia kuin refleksiiviset parikkinsa. 
Seuraavissa esimerkeissä voisi agentiksi ajatella jonkinlaisen potentin: 

23. Pohjois-Karjalan maakunnallinen matkailuyhtiö P-K Matkailumarkkinointi Oy ajautui viime
vuonna taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. (Karjalainen 5.4.00) 

24. MTK:n Peltola: Teollisuus lyö ulos metsänhoitoyhdistyksiä. Tässä piilee vaara, että kuitupuun 
hinta rapautuu pidemmäksi aikaa alemmalle tasolle, Peltola huomautti. (Karjalainen 5.4.00) 

25. Soneran vähimmäiserä palautuu kahdestasadasta viiteenkymmeneen. (HS 28.2.00)

Mentaali- tai verbaaliverbi ja UtU-johdos

Dynaamisuus siis muodostuu pörssimarkkinoiden teksteissä siitä, että verbejä on paljon ja 
ne kuvaavat liikettä tai muutosta subjektitarkoitteen olotilassa, joko 1) agentin tai potentin 
aikaansaamaa, 2) subjektin itse itselleen aiheuttamaa tai 3) ilman ulkopuolisen voiman 
apua tapahtuvaa (epäintentionaalista). Osaltaan tekstin dynaamisuutta lisää se seikka, että 
subjektitarkoitteen rooli vaihtuu agentista neutraaliksi kesken lauseen, mikä on eräs 
kiintoisimpia ilmiöitä pörssiteksteissä. Esimerkki melko tyypillisestä ”roolinvaihdoksesta” 
on firman personointi mentaali- tai verbaaliverbiä käyttämällä, minkä jälkeen saman 
lauseen kuluessa tilanne vaihtuukin autonomiseksi, kun siitä käytetään merkitykseltään 
refleksiivistä ja usein jossain määrin automatiivista UtU-verbijohdosta2:

26. Soneran tytäryhtiö Spectrum päätti tiistaina vetäytyä Isobritanniassa meneillään olevasta 
kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen lupahuutokaupasta. (Karjalainen 5.4.00) 

27. Lähihistoriasta löytyy yksi merkittävä tapaus, jossa osakkeenomistajat ovat estäneet kahden 
yhtiön sulautumisen. (HS 13.4.00) 

28. Omistajat haluavat listautumalla rahastaa oman omistuksensa, mikä ei ole sijoittajan kannalta 
miellyttävää. (HS 13.4.00) 

29. Nyt se ilmoittaa tutkivansa jakautumista kolmeen yhtiöön, jotka kaikki noteerattaisiin erikseen 
pörssissä. (HS 11.3.00) 

30. Finvestin osakkeet lähtivät Helsingin pörssissä jyrkkään nousuun monialakonsernin kerrottua
aikeistaan jakautua kolmeksi erilliseksi listatuksi yhtiöksi marraskuuhun 2000 mennessä. 
(Kauppalehti 10.3.00) 

31. Osallistujat edustivat listautumista harkitsevia yrityksiä sekä muita tarvittavia osapuolia eli 
asianajotoimistoja, viestintäyhtiöitä ja investointipankkeja. (HS 13.14.00) 

32. Let’sBuyIt.com suunnittelee listautumista Saksan Neuer Markt –teknologiapörssiin. 
(www.Wow! 27.4.00 klo 14:29) 

33. Yhdysvaltalaisten institunionaalisten sijoittajien merkitys kasvaa viimeistään vuonna 2001, 
jolloin Siemensin on tarkoitus listautua New Yorkiin. (Kauppalehti 8.5.00) 

                                           
2 Esimerkkilauseissa UtU-verbit (myös teonnimet) on kursivoitu. Mentaali- ja verbaaliverbit on 

lisäksi alleviivattu. 
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Lausetilanne on tulkitsijan mukaan joko enemmän tai vähemmän ambivalentti, jolloin 
myös subjektitarkoitteen merkityssisällössä tapahtuu muutos: firman kaksi merkitystä 
vuorottelevat: väliin firmalla ymmärretään siinä toimivia henkilöitä, väliin taas firma 
esiintyy perusmerkityksessään elottomana instituutiona. Yleensä lauseen subjektin 
semanttinen roo-li vaihtelee siitä syystä, että verbilekseemit ovat monikäyttöisiä. Näin 
onkin tarkoituksen-mukaista, koska kieli ei suoraan peilaa kielenulkoista todellisuutta. 
(Koivisto 1991: 78.) 

Metaforisuutta kolmella tasolla 

Pörssimaailma kertoo rahasta, oikeastaan rahan arvosta, joka on kytkeytynyt 
pörssikursseihin, osinkoihin, firman tulokseen, tuottavuuteen ym. Sanana raha tuskin 
koskaan esiintyy näissä teksteissä. Sen roolit täytyy voida päätellä niiden 
toimijoiden/patenttien rooleista, joihin se on kätkeytyneenä. Roolit taas ilmenevät 
lausetilanteista, joihin vaikuttaa  erilaisten verbien ja verbijohdosten käyttö.  
 Pörssimaailmasta kertovia tekstejä voi tarkastella kolmella tasolla: sanaston, skeemojen 
ja maailmankuvan tasolla. Sanaston tasolla merkittävää on se, millaisin termein asioista 
puhutaan, käytetäänkö konkreettisia vai abstrakteja ilmaisuja ja minkä asteen abstraktioista 
puhutaan. Myös nimeämistä ja referenttiketjuja voidaan tarkastella. Tälle tasolle kuuluvat 
verbit kaikkine johdostyyppeineen, joilla vaikutetaan lausetilanteiden hahmottumiseen, 
mikä taas määrää subjektitarkoitteiden roolit. 
 Skeematasolla voidaan nähdä erityyppistä metaforisuutta. Pörssipalstoilla esiintyy 
tyypillisesti esim. personointia ja firmojen vertautumista organismeihin. Laajempia 
rakenteita on havaittavissa skripteissä. Eräs tyypillinen skripti on merenkulku, jolloin 
metaforien lähteenä on meri. Puhutaan pörssikursseista, ajautumisesta, uppoamisesta ja 
luovimisesta. Toinen tyypillinen skripti on sairaudesta toipuminen: tulos parani, yhtiö 
toipuu, kurssi elpyy. Myös säätila ja luonnonvoimat esiintyvät usein: pakkanen, myötätuuli, 
(tuulen)vire. Skeematasolla verbijohdokset toimivat metaforisesti. Kuten edellä todettiin, 
UtU-verbien käytön laajeneminen refleksiivisestä automatiiviseksi perustuu metaforaan, 
joka samastaa elottomien olioiden suorittamat toiminnot ihmisten suorittamiin toimintoihin 
(Koivisto 1991: 64). 
 Kolmanneksi voidaan tarkastella maailmankuvaa. Sen voi ymmärtää taustalla olevaksi 
semioottiseksi maailmankaikkeuden malliksi: alkuräjähdys, luonnonlait, mytologia, 
uskonto, ym. Voidaan huomata, miten verbit merkitykseltään liittyvät käsityksiimme 
luonnonlaeista: räjäyttää, jakautua, syntyä, tai uskonnosta: uskoa. UtU-verbijohdosten 
käyttö tukee käsityksiämme maailmankaikkeudesta ilmiönä, jossa asiat tapahtuvat 
itsestään: jakautua, ilmaantua, sulkeutua, sulautua, ajautua, vetäytyä.   
 Tässä artikkelissa on lähdetty joidenkin tyypillisten esimerkkien avulla tekemään 
analyysia sanaston tasolla. Samalla on helppo havaita, miten kaikki tasot limittyvät 
toisiinsa: skeemataso vaikutaa sanastoon ja päinvastoin, samoin näillä molemmilla on 
linkkinsä maailmankuvaan. Jokainen kulttuuri katsoo ilmiöitä oman maailmankuvansa läpi. 
Länsimainen talous pohjaa hegeliläis-darwinilais-keynesiläiseen näkemykseen. Sen 
taustalla vaikuttaa jännite, jonka pooleina ovat alkuräjähdyksen tieteellinen maailmankuva 
ja kreationistinen luomiskäsitys.  
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 Tarkasteltaessa UtU-verbijohdoksia eri tasojen läpi kulkevana linjauksena, nähdään 
muutamien konkreettisten esimerkkien avulla, miten verbien laatu ja subjektitarkoitteiden
roolien vaihtelu vaikuttavat tilanteiden autonomisuuteen ja sitä kautta subjektitarkoitteiden 
merkitykseen. Normaalisti ihmiset eivät tekstiä tulkitessaan samanaikaisesti pidä 
mielessään sanojen eri merkityksiä (Brown–Yule, 1983: 250–251), vaan kontekstuaaliset 
seikat määräävät tulkinnan. Näissä esimerkeissä sitä ohjaavat verbit. Alussa esitettyyn 
kysymykseen, minkä lisämerkityksen UtU-verbit tuovat tekstiin, voidaan nyt antaa 
tiivistetty vastaus: UtU-verbit poimivat subjektitarkoitteen merkityksistä ei-agentiivisen 
patientin roolin.  
 Kun nykyisiin pörssiteksteihin on yhä enemmän pesiytynyt UtU-verbijohdoksia, on 
pörssimaailma ruvettu käsittämään organismiksi, jossa erilaisten entiteettien ja prosessien 
toiminta tapahtuu itsestään. Yhtiöt esitetään olioina, joista syntyy uusia jakautumalla, ilman
että mikään inhimillinen voima voisi prosesseihin puuttua. Tosiasiallisesti ihmisten 
toiminta on kaiken taustalla, sisältyneenä subjektitarkoitteiden merkityksiin, joita mentaali- 
tai verbaaliverbit vahvistavat. Toisaalta refleksiiviverbien yhteydessä nämä samat 
tarkoitteet edustavat myös rahaa. UtU-johdosverbit kuvaavat itse asiassa metaforisesti 
rahan liikkeitä – lisääntymistä, vähentymistä ja siirtymistä muihin taskuihin – siinä missä 
orientoivat metaforat ja muut suuntaa ilmaisevat termit.  
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Vastaanottajana venäläisessä keskustelussa
Nu- ja tak-partikkelien työnjaosta

Pirkko Paukkeri

Helsingin yliopisto

Johdanto

«Если нечего сказать, скажешь та-ак!» ”Jos ei ole mitään sanottavaa, sitä sanoo ni-in!”
Tämä venäläinen sananparsi sopinee tämän artikkelin motoksi, varsinkin kun 90-luvulta on
olemassa tutkimustuloksia (ks. Yli-Renko 1994: 20–21), joiden mukaan suomalaisten
aikuisten vieraskielisestä (ko. tutkimuksessa saksan- ja englanninkielisestä) viestinnästä
puuttui vastavuoroisuus: suomalaiset eivät pitäneet yllä keskustelua, vaan kuuntelivat hiljaa
ja eleettöminä keskustelukumppanin kertomista antamatta minkäänlaista kielellistä palau-
tetta. Tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset puhuneet jopa hyvinkin sekä englantia
että saksaa.

Dialogipartikkelit ovat spontaaniin keskusteluun olennaisesti kuuluvia elementtejä (ks.
Hakulinen tulossa; Sorjonen 1999: 170). Tarkoitan niillä sellaisia partikkeleita, jotka voivat
muodostaa vuoron yksin. Suomen dialogipartikkeleita ovat esimerkiksi joo, nii(n), ai, aha,
venäjän da, tak, nu jne.

Tässä artikkelissa keskityn jatkajiksi nimitettyihin partikkelivastauksiin. Nimitystä jat-
kaja, engl. continuer, käytti ensimmäisenä Harvey Sacks (1992: 410) luennoillaan. Aluksi
kerron kuitenkin lyhyesti tutkimukseni aiheesta, aineistosta ja metodista. Sen jälkeen
selvitän, mitä jatkajat ovat ja mitä niillä tehdään. Lopuksi analysoin venäjänkielistä
keskustelun katkelmaa, jossa jatkajina toimivat nu- ja tak-partikkelit.

Tutkin väitöskirjassani vastaanottajan toimintaa venäläisissä keskusteluissa tarkastele-
malla da-, nu- ja tak-partikkelien työnjakoa kohdissa, joissa pääpuhuja on tuottamassa
laajempaa, useammasta syntaktisesta vuoronrakenneyksiköstä muodostuvaa kokonaisuutta,



226

esimerkiksi kertomusta. Toistaiseksi olen tutkinut vain sellaisia tapauksia, joissa da-, tak-
ja nu-partikkelit muodostavat yksinään vuoron. Suomen kielessä näitä partikkeleita vas-
taavat lähinnä joo, niin ja no, joista on jo olemassa aitoihin vuorovaikutustilanteisiin poh-
jautuvaa perustutkimusta (ks. Sorjonen 1988, 1997 a, 1999 painossa). Työni tarkoituksena
on edesauttaa vastaavanlaisen tutkimuksen tekoa venäjän dialogipartikkeleista.

Tein pro gradu-työni (Paukkeri 1997) venäjän da-partikkelin funktioista ja sen suomen-
kielisistä vastineista aineistonani puhekielen korpus, johon oli koottu noin 500 laajemmasta
kontekstistaan irrotettua, da-partikkelin sisältävää dialogia. Jatkotutkimustani varten halu-
sin saada asianmukaisesti litteroidun ja kattavan venäjän keskustelukorpuksen, jossa olisi
nähtävissä riittävästi partikkelien esiintymäympäristöä. Aloin kerätä omaa aineistoa heti
pro gradun tehtyäni kesällä 1997. Noin seitsemän tunnin mittainen aineistoni koostuu ääni-
ja videonauhoitetuista venäjänkielisistä kasvokkaiskeskusteluista. Keskusteluihin osallistu-
neet henkilöt ovat eri puolilta Venäjää, sekä kaupungeista että maaseudulta, ja he edustavat
eri ammattialoja ja sosiaalisia ryhmiä. Puhujien valinnassa olen noudattanut kahta pää-
kriteeriä niin, että puhujan on oltava 1) venäjää äidinkielenään puhuva ja 2) käytännölli-
sesti katsoen koko ikänsä Venäjällä asunut henkilö.

Lähestymistapani on keskustelunanalyyttinen, mikä suo mahdollisuuden edetä analyy-
sissa vuorovaikutuksen tasolle ja tarkastella partikkeleita riittävän laajoissa konteksteissa.
Partikkelivastauksen analyysissa täytyy nimittäin selvittää paitsi se, millaiseen vuoroon
partikkeli vastaa, myös se, millaisessa laajemmassa toimintajaksossa partikkeli ja sitä edel-
tävä vuoro sijaitsevat. On katsottava myös, miten keskustelu etenee partikkelivastauksen
jälkeen (ks. Sorjonen 1999: 177–178.)

Jatkajat

Jatkajiksi on kutsuttu sellaisia yksin puheenvuoroa muodostavia dialogipartikkeleita, jotka
käsittelevät pääpuhujan puhejaksoa vielä keskeneräisenä ja kehottavat tätä jatkamaan.
Esimerkiksi suomen kielessä jatkajina käytetään joo-, niin- ja no-partikkeleita (Sorjonen
1997, 1999 painossa), venäjän kielessä tak-, da- ja nu-partikkeleita. Jatkajina esiintyy myös
esimerkiksi englannin uh huh (Schegloff 1982) tai universaali mm (ks. Sorjonen 1988,
Garner 1995). Jatkajien tuottamiseen voi liittyä eleitä, kuten päännyökkäyksiä, jotka
Goodwnin (1986: 214) mukaan voivat yksinäänkin toimia jatkajan tehtävässä.

Pidättäytymällä täydestä vuorosta ja tuottamalla pelkästään partikkelin vastaanottaja
osoittaa ymmärtävänsä, että puhujan laajempi puheyksikkö on kesken. Joskus vastaanottaja
voi jatkajaa käyttämällä käsitellä puhujan vuoroa keskeneräisenä, vaikka tämä olisi itse
asiassa tuottanut jo valmiin vuoron. Tällöin on kysymyksessä joko tahallinen teko tai vää-
rinymmärrys. Tahallinen teko voi olla esimerkiksi erimielisyyden ilmaisematta jättäminen.
(Ks. Schegloff 1982: 84, Mandelbaum 1987: 132, Sorjonen 1997 a: 459–460.) Schegloff
(1982: 81, 86–88) lähtee siitä, että koska mikä tahansa puheen kohta voi olla ongelman
lähde, jatkajan käyttäminen mahdollisen korjausaloitteen, esimerkiksi kysymyssanan ase-
mesta voi toimia myös osoituksena edeltävän puheen ymmärtämisestä. Pidemmän vuoron
tuottaminen on keskustelijoiden yhteistyön tulos. Puhujakin voi ja haluaa usein erilaisin
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keinoin, esimerkiksi intonaation avulla tai keskeyttämällä hetkeksi puheensa osoittaa vas-
taanottajalle paikan tuottaa tulkinta meneillään olevasta puhetilanteesta (ks. Drummond–
Hopper 1993: 204, Sorjonen 1988: 220, Sorjonen 1997 a: 432).

Jatkajien prosodisten piirteiden ja tarkan sekventiaalisen sijainnin tarkastelu paljastaa
niillä olevan monia spesifejä tehtäviä. Suomen kielen dialogipartikkeleita tutkinut Sorjonen
(1988, 1997 a, 1999 painossa) on osoittanut suomen kielessä olevan useita vastauspartikke-
leita (joo, niin, no), jotka voivat toimia jatkajina. Nämä jatkajat jäsentävät konteksteja eri
tavoin. Esimerkiksi hierarkkisesti järjestäytyneiden toimintojen, kuten kertomusten sisällä
nii vastaa puheeseen, joka kuuluu puheen päälinjalle, kun taas joo ottaa vastaan infor-
maation, joka voidaan kuulla taustatietona suhteessa puheen päälinjaan (Sorjonen 1997 a:
426, painossa). Alustavien havaintojeni mukaan myös venäjän da-partikkelia käytetään
jatkajana vastaamaan vuoroon tai lausumaan, joka on tuotettu taustatietona tulevalle
kerronnalle. Sorjosen (1997 a) mukaan nii-jatkaja ilmestyy usein kerronnan päälinjalla ole-
viin avainkohtiin, joiden jälkeen esimerkiksi kerronnan syyn spesifiointi tai juuri mainitun
referentin esittely on relevanttia. Joo-partikkeli käsittelee edellistä puhetta paitsi kesken-
eräisenä myös sellaisena omana yksikkönään, joka tekee relevantiksi ymmärryksen osoitta-
misen. (Sorjonen 1997 a: 382, 406.) Sorjonen (1997 a) on havainnut, että jatkajien prosodia
vaihtelee niiden esiintymäkontekstien mukaan. Esimerkiksi nii-jatkajalla on kaksi erilaista
sävelkulkua, laskeva ja ei-laskeva, joista edellinen on referentin tunnistamista osoittava,
jälkimmäinen edellistä puhetta pelkästään keskeneräisenä käsittelevä (Sorjonen 1997 a:
493, 499).

Perustapauksissa se puheenvuoro, johon jatkaja vastaa, on rakennettu jo itsessään kes-
keneräiseksi. Edeltävä puheenvuoro voi olla keskeneräinen eri tavoin, kuten kieliopillisesti,
semanttis-pragmaattisesti tai prosodisesti. (Sorjonen tulossa.) Gardnerin (1995: 143) muk-
aan jatkaja voi orientoitua esimerkiksi kieliopillisiin alayksiköihin, kuten päälausetta edel-
tävään sivulauseeseen tai yksinkertaisen lauseen substantiivi- tai verbilausekkeeseen. Kieli-
opillisesti valmis vuoro ei välttämättä vielä spesifioi aihetta tai toimintatyyppiä jne.

Nu- ja tak-partikkelit jatkajina

Analysoin nyt jatkajia venäjänkielisen esimerkin avulla, joka on sekä translitteroitu että
suomennettu. Väärien tulkintojen välttämiseksi olen jättänyt joitakin partikkeleita kääntä-
mättä ja merkinnyt niiden kohdalle PRT. Analyysin kohteena olevia partikkeleita en ole
kääntänyt lainkaan. Eräiden verbimuotojen kääntämisessä olen noudattanut tiettyä vapautta
ja lisännyt esimerkiksi riville 3 jos-konjunktion. Muutamat verbimuodot olen kääntänyt
vapaasti. Muilta osin, esimerkiksi sanajärjestykseltään, käännös noudattaa melko orjalli-
sesti alkuperäistä tekstiä.

Katkelma Myyjäiset on keskustelusta toisensa hyvin tuntevien Serjëžan ja Tanjan
välillä. Molemmat ovat keski-ikäisiä, Tanja kuitenkin melko paljon vanhempi. Serjëža on
asunut koko ikänsä kaupungissa. Hänellä on keskiasteen koulutus. Tanjakin on asunut suu-
rimman osan elämästään kaupungissa ja saanut akateemisen koulutuksen.
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Keskustelijat kuuluvat Venäjällä samaa hengellisyyttä edustaviin yhdistyksiin eri
paikkakunnilla. Tällaiset yhdistykset rahoittavat toimintaansa talkootyöllä, esimerkiksi
myyjäisillä. Myyjäisiä pidetään useimmiten oman yhdistyksen hyväksi, mutta yhdistykset
voivat auttaa myös toisiaan myyjäisten pidossa.

Ennen katkelmaa Tanja on kertonut siitä, miten heidän yhdistyksensä on osallistunut
myyjäisten järjestelyihin Suomessa ja Ruotsissa ja minkälaisia käytännön asioita niihin on
liittynyt. Ensimmäisellä rivillä Tanja vielä kertoo yhdistyksensä myyjäistoiminnasta ja
sanoo myyjäisten pidon tulleen Ruotsissa erittäin kalliiksi.

Serjëžaa alkaa kiinnostaa, voisiko heidänkin yhdistyksensä järjestää myyjäiset Suo-
messa, ja hän esittää suunnitelman, jonka toteuttamismahdollisuudesta haluaa kuulla
Tanjan mielipiteen.

Tarkastelun kohteena ovat nu-partikkelit riveillä 5 ja 21 sekä tak-partikkeli rivillä 8.
Katson, millaisiin vuoroihin nämä partikkelit vastaavat ja mitä tapahtuu partikkeli-
vastauksen jälkeen.

[Esimerkki: Myyjäiset] 
 
01 Т: ↑шведский кстати очень дорого о[бошёлся.] 
  ↑švedskij kstati očen’ dorogo o[bošëlsja. ]

↑Ruotsin ((myyjäiset)) muuten erittäin kalliiksi tu[livat. ]

02 S:  [Тань  а    ] 
   [Tan'   a    ] 
   [Tanja PRT] 
 
03 ведь это:  же: тогда не плoхо вот например едем мы на летнее 

ved’ èto: že: togda ne ploho vot naprimer edem my na letnee
PRT eihä:n se PRT ole huono PRT esimerkiksi jos menemme kesä-

 
04 соб↑рание там (0.5)> несколько человек=<, 

sob↑ranie tam (0.5) >neskol'ko čelovek=<,
seu↑roihin PRT (0.5) >muutamia ihmisiä=<,

 
05 T:  = °н[у]°:, 
   = °n[u]°:,

06 S: [ну   ] раз там (.) вещей каких-то взяли  а когда-то   
[nu ] raz tam (.) veščej kakih-to vzjali a kogda-to
[ PRT] jos tavaroita joitakin ottaisimme ja joskus

 
07 в будущем у кого-то  может быть это всё ос↑тавить,= 

v buduščem u kogo-to možet byt' èto vsë os↑tavit',
sen jälkeen jollekin ehkä ne kaikki jät↑täisimme ,=

 
08 Т:  = та:к , 
   = ta:k,
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09 S: а в будущем когда-то вот (.) договориться  например (.) чтобы   
  a v buduščem kogda-to vot (.) dogovoritsja naprimer (.) čtoby

ja sitten joskus PRT sopisimme esimerkiksi (.) että

10 или когда они проводят ба↑зар  (0.5) то: эти вещи т- то есть 
ili kogda oni provodjat ba↑zar (0.5) to: èti vešči t- to est’
tai kun he pitävät myy↑jäisiä (0.5) nii:n nämä tavarat t- toisin sanoen 

 
11 как от [общества ] 
 kak ot [obščestva ]

niin kuin [yhdistykseltä ]
 
12 Т: [а: ] вы  вы  хотите [: ] 

[a: ] vy vy hotite [: ]
[ai: ] te te haluaisitte [: ]

 
13 S: [вот ] если так 
  [vot ] esli tak 
  [PRT ] jos PRT 
 
14 [чтоб ], 
 [čtob ], 
 [ et ], 
 
15 Т: [чтоб ]ы сами что-то получить, 
  čtoby sami čto-to polučit´,
  itse jotakin saada, 
 
16 S: а? 
  mitä?
 
17 T: или [для них, ] 

ili [dlja nih, ]
vai [heitä varten, ] 

 
18 S: [нет ] нет [зачем, ] 

[net ] net [začem, ]
[ei ] ei [miksi, ]

 
19 Т: [для них? ] 

[dlja nih? ]
[heitä vartenko? ]

 
20 S: нет  ну  вот  э: ну (.) просто  хоть ↑вам например или   н [ам, ] 

net nu vot è: nu (.) prosto hot' ↑vam naprimer ili n[am, ]
ei no PRT e: no (.) ihan vaikka ↑teille esimerkiksi tai meil [le, ]
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21 Т:  [ну: ] ну, 
[nu: ] nu,

 
22 S: >то есть< чтобы 
  >to est'< čtoby

>toisin sanoen< että  
 
23 (.) не специально на этот базар например ехать а    
 (.) ne special'no na ètot bazar naprimer ehat' a

(.) ei varta vasten näihin myyjäisiin esimerkiksi tultaisi vaan

24 Т: [a можно?, ] 
[a možno?, ]
[PRT voi?, ]

 
25 S: [заранее ] во время летнего  соб[рания,(--) ] 

[zaranee ] vo vremja letnego cob[ranija, (--) ]
[aiemmin ] kesäseurojen ai[kaan,(--) ]

 
26 Т: [дак а мы так и ↑делали. ] 

[dak a my tak i ↑delali. ]
[PRT PRT niin ↑olemme tehneetkin. ] 

Rivin 5 nu-partikkeli vastaa vuoroon, jolla Serjëža keskeyttää Tanjan kertomuksen (rivi 2)
puhuttelemalla tätä nimeltä ja esittämällä vuoron, joka sisältää monia partikkeleita ja
partikkelimaisia sanoja (a, ved’, že, togda, vot, tam): ’Tanja PRT PRT eihä:n se PRT ole
huono PRT esimerkiksi jos menemme kesäseu↑roihin PRT (0.5) >muutamia ihmisiä=<,’
Tämä vuoro on rakentumassa kannanottoa hakevaksi, kuten ilmauksesta ’eihän se ole huo-
no’ voidaan päätellä. Vuoron jatkosta ’PRT esimerkiksi {jos} menemme kesäseu↑roihin
PRT (0.5) >muutamia ihmisiä=<’ ei kuitenkaan vielä selviä, miksi vuoro on tuotettu ja
mihin kannanottoa hakeva ilmaus liittyy. Syntaktis-semanttisesti Serëžan ensimmäinen
vuoro on sinänsä ehjä kokonaisuus ja voisi jossakin kontekstissa olla riittävä informaatio
vastaanottajalle tuottaa kannanotto. Prosodisesti vuoro päättyy tasaiseen, jatkoa ennakoi-
vaan intonaatioon. Jatkoa projisoi myös eteenpäin katsova ilmaus ’esimerkiksi’ (rivi 3).
 Voidaan havaita, että Serjëžan vuoro (rivit 2–4) sisältää joitakin taustaelementtejä, ku-
ten potentiaalisen lähtötilanteen (Venäjältä kesäseuroihin Suomeen) ja seuroihin lähtevän
henkilöryhmän (substantiivilauseke ’muutamia ihmisiä’), mutta se ei spesifioi asian esille
oton syytä. Tanja asettuu vastaanottajaksi tasaisella intonaatiolla ja vokaalin venytyksen
kera äännetyllä nu-partikkelilla (rivi 5), jolla hän sekä rohkaisee puhujaa jatkamaan että
osoittaa odottavansa lisäselvitystä ymmärtääkseen, mihin Serjëžan kannanottoa hakeva
ilmaus liittyy. (Siitä, mihin rohkaisun tulkinta perustuu, myöhemmin lisää.)

Riveillä 6–7 Serjëža jatkaa taustoittamista aloittamalla vuoronsa osittain nu-vastauksen
päälle ja kertomalla siitä, mitä ryhmän kanssa olisi tarkoitus tehdä: ’(me) jos PRT (.) tava-
roita joitakin ottaisimme ja joskus sen jälkeen jollekin ehkä kaikki ne jät↑täisimme ,=’.
Kysymys on siis myyjäisiin vietävistä tavaroista.
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Tak-partikkeli (r. 8) vastaa vuoroon (r. 6–7), joka on syntaktisesti loppuun saatettu,
kahdesta rinnasteisesta väitelauseesta muodostuva kokonaisuus. Vuoro on kuitenkin raken-
nettu sekä prosodisesti (tasaisella intonaatiolla) että pragmaattisesti jatkoa ennakoivaksi eli
kysymys on vielä taustoittamisesta. Käsite tavarat (rivi 6) on molemmille osapuolille tuttu
edeltävästä myyjäiskeskustelusta. Voidaan ajatella, että viittaaminen tuttuun referenttiin
tarjoaa tässä vastaanottajalle pääsyn käsiteltävään aiheeseen. Tuottamalla pelkästään tak-
partikkelin Tanja ilmaisee ymmärtävänsä paitsi sen, että Serëžan laajempi vuoro on kesken,
myös sen, mistä aiheesta keskustelukumppani nyt aikoo puhua. Tak-partikkeli on tuotettu
prosodialla, joka on sille tyypillinen ns. jatkajakäytössä. Havaintojeni mukaan siihen liittyy
ainakin vokaalin pidennys ja tasainen sävelkulku.

Serjëža orientoituu tak-partikkeliin jatkajana kytkemällä jatkon ja-konnektorilla
edelliseen vuoroonsa: ja sitten joskus ’PRT sopisimme että tai kun he pitävät myy↑jäisiä
(0.5) nii:n nämä tavarat t- toisin sanoen niin kuin yhdistykseltä’. Tanja kiirehtii tekemään
tulkinnan rivillä ’ai: te te haluaisitte itse jotakin saada’ (rivit 12, 15). Ilmeisesti päällekkäis-
puhunnan takia Serëža tekee kuitenkin korjausaloitteen (ks. Sorjonen 1997b) ’mitä’ (rivi
16), jonka jälkeen Tanja muuttaa tulkintaansa sanomalla ’vai heitä varten’ (rivi 17). Serë-
žan rivillä 18 tuottama vastaus (’ei ei miksi’) on ilmeisesti Tanjan riveillä 12 ja 15 esittä-
mään kysymykseen ’ai: te te haluaisitte itse jotakin saada,’, jota päällekkäispuhunta oli
häirinnyt. Tämän jälkeen Tanja tarkistaa rivillä 19 vielä toisen oletuksensa ’heitä var-
tenko?’, johon Serëža myös vastaa kieltävästi: ’ei no PRT e- no (.) ihan vaikka ↑teille esi-
merkiksi tai meille,’ jne.

Tämä partikkeleilla alkava vuoro edeltää rivin 21 nu-partikkeleita. Vuoro ennakoi jat-
koa sekä prosodisesti päättymällä tasaiseen intonaatioon että semanttis-pragmaattisesti
ennakoimalla jotain muuta kuin myyjäisten tuottoon liittyvää sisältöä. Koska Tanja ei ole
saanut Serjëžalta suoranaista vahvistusta kumpaankaan myyjäisten tuottoon liittyvään ole-
tukseensa, hän asettuu kuulemaan jatkoa tuottamalla reduplikoituneen nu-partikkelin eli
kaksi nu-partikkelia saman intonaatiokokonaisuuden sisällä (rivi 21), joilla ikään kuin
kysyy ’no mitä sitten?’. Partikkeleista ensimmäinen on äännetty vokaalin venyksen kera,
toinen lyhyenä. Vastaus päättyy tasaiseen intonaatioon, joka on tähänastisten havaintojeni
mukaan jatkajille tyypillinen sävelkulku. Joskus nu-jatkaja tuotetaan myös hiukan nouse-
valla intonaatiolla.

Rivin 21 nu-partikkeleilla Tanja käsittelee Serëžan vuoroa keskeneräisenä ja samalla
sekä rohkaisee että kiirehtii Serjëžaa saattamaan päätökseen asian, josta tämä haluaa kuulla
hänen kannanottonsa.

Serjëža orientoituu rivin 21 nu-partikkeleihin ikään kuin selitystä pyytävinä ja esittää
tavallaan synteesin – ’>toisin sanoen< että ei varta vasten näihin myyjäisiin esimerkiksi
tultaisi vaan aiemmin kesäseurojen aikaan’ – (rivit 22, 23, 25) edellä tuottamistaan
vuoroista (rivit 2–4, 6–7, 9–11). Tanjalle selviää Serjëžan suhtautuminen myyjäisiin: tämä
ei ole niinkään kiinnostunut siitä, kenelle myyjäisten tuotto menisi, vaan haluaa tietää,
voisiko heidän yhdistyksensä osallistua myyjäisten järjestelyihin hänen esittämällään ta-
valla. Tämän jälkeen Tanja on valmis lausumaan kantansa eli kertomaan, että näin on
mahdollista tehdä (’PRT voi?’, rivi 24) ja että heidänkin yhdistyksensä on näin menetellyt
’PRT me niin olemme tehneetkin.’ (rivi 26).
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Lopuksi

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksin puheenvuoroa muodostavat nu- ja tak-partik-
kelit esiintyvät jatkajina ja käsittelevät keskustelukumppanin kerrontaa keskeneräisenä.
Tarkastellun katkelman ensimmäisellä nu-vastauksella kuulija fokusoi huomionsa puhujan
esittämän vuoron spesifioimattomuuteen ja informaation riittämättömyyteen: vastaanotta-
jan on tässä vaiheessa vielä vaikea ennakoida, mihin puhuja on orientoitumassa ja hän ke-
hottaa puhujaa jatkamaan. Reduplikoituneella nu-partikkelilla vastataan esimerkissä yllättä-
vään vuoroon, jonka puhuja on esittänyt kuulijan tekemien virheellisten tulkintojen jälkeen.
Vastaanottaja lopettaa arvailut ja kiirehtii nu-partikkeleilla puhujaa selittämään, mistä on
kysymys.

Nu-vastauksia edeltävillä vuoroilla on se yhteinen piirre, että ne sisältävät runsaasti par-
tikkeleita, mikä puolestaan kertoo asian olevan puhujalle joko arkaluonteinen tai jotenkin
vielä jäsentymätön. Näin ollen näyttää siltä, että nu-partikkelilla voidaan poimia myös
edellisen vuoron epäröivyysaspekti ja rohkaista puhujaa jatkamaan. Tämä tulkinta sopii
tarkasteltavaan keskustelun katkelmaan siinäkin suhteessa, että Tanja on se, jolta kysytään
neuvoa. Hän siis myös tietää enemmän. (Nu-partikkelin käyttöön tuntuu liittyvän muitakin
arvolatauksia ja valtakysymyksiä, jotka eivät ole tämän artikkelin aihe.)

Tak-partikkelilla vastaanottaja osoittaa ymmärtävänsä sekä sen, että puhujan laajempi
vuoro on kesken, että sen, mitä puhujan esille ottama asia koskee. Toisin sanoen tak-
partikkelilla vastaanottaja käsittelee puhujan antamaa taustatietoa riittävänä, kun taas nu-
partikkelilla osoittaa tarvitsevansa lisäinformaatiota edeltävän vuoron ymmärtämiseksi.
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Litterointimerkit

. laskeva sävelkulku
, tasainen sävelkulku
? nouseva sävelkulku
?, hieman nouseva sävelkulku
↑ seuraava sana tai tavu lausuttu ympäristöä korkeammalta
itse alleviivattu tavu painotettu tavallista voimakkaammin
[ päällekkäispuhunnan alku
] päällekkäispuhunnan loppu
(.) mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän
(0.5) pitempi tauko, pituus sekunteina
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta
> < nopeutettu jakso
° ° muuta puhetta hiljaisempi jakso
: äänteen venytys
t- sana jää kesken
( ) epäselvästi kuultu jakso
{} vapaasti käännetty jakso
(( )) litteroijan kommentti



Tekstuaalinen kompositionaalisuus

Kari K. Pitkänen

Helsingin yliopisto

Kompositionaalisuutta on yleensä tarkasteltu laajemmasta kontekstistaan irrotettuna leksi-
kaalisena ja virketason ilmiönä. Tällainen kompositionaalisuus ei kuitenkaan kuvaa luon-
nollisen kielen merkitystä laajemmassa kontekstissaan.

Leksikaalinen kompositionaalisuus

Leksikaalisen kompositionaalisuuden kuvaamisessa olennaisena on pidetty mm. käsitteisiin
liittyviä binaareja merkityskomponentteja. Denotaatio on tämän mallin mukaan kuvattavissa
lekseemejä erottavilla merkityspiirrejoukoilla (esim. Katz–Fodor 1963). Tällaista kuvaus-
tapaa rajoittaa erityisesti se, etteivät piirrejoukot aseta ehtoja sanan käyttämiselle eikä mer-
kityksiä voi jäännöksettömästi kuvata niiden avulla (Karlsson 1998: 218). Sanojen käyttö
on tilanteisesti varioivaa ja merkitykset usein redusoimattomia kokonaisuuksia. Osassa lek-
seemejä kuten laajempiakin kielellisiä yksiköitä (yhdyssanoja, idiomeja jne.) lopputulos on
komponentteihin kytkeytyvien elementtien summa, toisissa ei. Myös Fodorille (1998) mer-
kitys rakentuu nykyisin toisin kuin ennen. Käsitteet ovat hänelle niille asetettujen ontolo-
gisten syy- ja seurausehtojen mukaisia kategorioita (Fodor 1998: 23–24). Ne ovat julkisia ja
opittuja (mts.: 27–28), mutta niiden olennaisiin piirteisiin kuuluu myös kompositionaa-
lisuus, sillä käsitteet ovat sekä ajatusten että (usein) toistensa osia. (mts.: 25).
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Nykyisin piirrejoukot on korvannut lekseemien väliset suhteet ja yhteisten semanttisten
ominaisuuksien periytyminen leksikon kokonaishierarkiasta. Tämä puolestaan on sidoksissa
siihen, miten kieliyhteisö luokittelee ja nimeää maailmaa. Myös sovelluksissa ovat keskei-
siksi tulleet WordNetin (Miller 1990, 1993, 1994) tapaan lekseemien väliset suhteet, leksi-
kon rakenne, joissain tutkimuksissa myös käsitteiden suhde kontekstiin ja kognitioon.

Virketason kompositionaalisuus

Kielifilosofinen virketason loogiseen rakenteeseen ja denotaatioon painottuva propositio-
naalinen kompositionaalisuus (ks. Frawley 1992, Cann 1993, Saeed 1997, Levinson 1983)
ei myöskään kuvaa kielellistä merkitystä kattavasti. Rakenne ja leksikko sekä näiden inter-
aktio ovat toki tärkeitä, mutta myös virkkeen merkityksessä on kyse muustakin.

Hyvä esimerkki perinteisestä lähestymistavasta on Frege (1892) seuraajineen. Fregen
kompositionaalisuuden periaatteen mukaisesti kokonaisen ilmauksen merkitys on sen osien
merkitysten funktio (Levinson 1983: 191; Frawley 1992: 21; Cann 1993: 3). Laajempien
ilmausten (referentiaalinen) merkitys määräytyy sen komponenttien merkityksistä (Cann
1993: 4, 99). Poikkeuksena yleiseen kompositionaalisuuteen on mainittu lähinnä idiomit
(esim. Levinson 1983: 268, 270). Perinteisestä näkökulmasta henkii ilmeinen virkkeen ul-
kopuolisen kontekstin puuttuminen, sillä kuvaus keskittyy lähinnä denotaatioihin, niiden vä-
lisiin suhteisiin ja totuusehtoihin. Pragmaattinen tieto, tekstuaalinen tieto ja maailmantieto
on suurelta osin jätetty varsinaisen kuvauksen ulkopuolelle. Cann (1993: 268) tosin mainit-
see Fregen tavoin (vrt. Johnson-Laird 1983: 167–168) merkityksen (meaning) koostuvan
kahdesta osasta, sense ja denotation. Denotaatiossa on kuitenkin mukana elementtejä kon-
tekstuaalisuudesta, sillä se koostuu erikseen ekstensiosta ja intensiosta (esim. Fregen, 1975/
1892, Venus aamutähtenä ja iltatähtenä). Kaikkien ilmausten denotaatiot koostetaan niiden
komponenttiosien intensionaalisista tai ekstensionaalisista denotaatioista sen mukaan, miten
ne on toisiinsa liitetty (mts.: 320–321). Mukana on vain se, mitä totuusehtoisen ja loogis-
syntaktisen rakenteen kannalta on geneerisesti ja kontekstittomasti mahdollista yhdistää.
Sense lähinnä oletetaan valmiiksi annetuksi. Myös Montaguen täsmennykset ja sovitukset
luonnolliseen kieleen liikkuvat virkkeiden tasolla ja niissä, kuten Fregelläkin, kuvaus-
kohteena on valmiiksi disambiguoitu kieli ja tulkinta kohdentuu merkityksen rakenteeseen
pikemmin kuin merkitykseen itseensä (Dowty 1979: 2, 14). Mielenkiintoinen kysymys tässä
yhteydessä onkin, kuvataanko näin enää luonnollista kieltä sellaisena kuin lingvisti sen
hahmottaa? Ratkaisuksi ongelmiin Johnson-Laird (1983: 63) tarjosi totuusehtoisen kuvauk-
sen korvaamista mentaaleilla malleilla. Mukana on silloin kielenpuhujien yleistiedon lisäksi
heidän laajempi tietoutensa kontekstista (mts.). Tämä lisäys on olennainen aiempiin propo-
sition loogiseen rakenteeseen ja totuusehtoihin keskittyneisiin kuvauksiin nähden. Mutta
Johnson-Lairdinkin (1983: 407) mentaali malli koostetaan diskurssissa esiintyvien virkkei-
den propositioiden totuusehtojen perusteella. Virkkeen merkitys on aiempien kompositio-
naalisuuden periaatteiden mukaisesti sanojen merkitysten ja niihin liittyvien syntaktisten
suhteiden funktio. Olennaisena lisänä mukana ovat myös näin syntyvän virkkeen proposi-
tion totuusehtojen konteksti. Ne riippuvat virkkeen merkityksestä, sen ilmaisukontekstista
ja taustatietojen perusteella laukeavista epäsuorista viittauksista.
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Tekstuaalinen kompositionaalisuus

Kompositionaalisuus ei siis yksin selitä merkitystä sanojen tai virkkeiden tasolla. Näin ei
ole myöskään tekstin tasolla. Tekstuaalisessa kompositionaalisuudessa keskeistä on myös
käsitteisiin kytkeytyvä virkkeenulkoinen merkitys tekstin, diskurssin ja laajemmankin tilan-
teisen tiedon kannalta. Kontekstittomia virkkeitä tarkasteltaessa on jäänyt osin oivaltamatta,
mitä virkkeiden ymmärtämiseen liittyy, sillä merkitys ei rakennu pelkästään osasista syn-
tyvästä rakenteisesta koosteisuudesta, vaan globaalimpi konteksti vaikuttaa palasten tulkin-
taan (Brown–Yule 1983, Langacker 1998/1997, Togeby 1993). Rakennamme sanojen mer-
kityksistä ja virkkeiden rakenteista virkkeelle koosteisen merkityksen prosessoimalla sitä
paloista kohti kokonaisuutta (kuten perinteisessä kompositionaalisuudessa), mutta samaan
aikaan ennakoimme jo prosessoitujen virkkeiden luoman kontekstin perusteella seuraavien
virkkeiden merkityksiä (kokonaisuudesta kohti osia) (Brown–Yule 1983: 234). Leksikaa-
listen elementtien kompositionaalisten periaatteiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole ennus-
taa ja rakentaa ilmauksen merkitystä, vaan herättää se tai osin rajoittaa sitä (Langacker
1998/1997: 248). Kokonaismerkityksen luomisessa puhujat ja tulkitsijat voivat hyödyntää
käsitteistyksessä mitä tahansa tietoa kontekstista tai muista taustatiedoistaan.

Otan tästä esimerkiksi palan Tomi Kontion 8. 3. 2000 Metro-lehdessä ilmestyneestä
kolumnista Sininen huone. Pojan äiti esitellään kitaristipojasta kertovan tekstin toisessa
kappaleessa seuraavasti:

(A) Pojan äiti on lipaston päällä. (B) Hänet pantiin sinne seuraavana päivänä siitä, kun hän
lähti sinne, mistä hän oli kerran tullut. (C) Nyt hän katsoo poikaansa ja pojan kitaraa ja
maalaismaisemaa pojan kasvojen läpi.

Esimerkkimme ensimmäisessä virkkeessä (A) tekstin pinnan tasolla pojan äiti on kom-
positionaalisesti ajatellen konkreettisesti lipaston päällä katselemassa tapahtumaa. Laajempi
tekstikonteksti kuitenkin paljastaa ilmeisen monitulkintaisuuden ratkaisuineen. Virkkeen
(B) eufemismi äidin kuolemalle on rakennettu kytkemällä virkkeen välittämä informaatio-
sisältö tekstitasolla sitä ympäröiviin virkkeisiin (A) ja (C). Virkkeessä (A) ilmaistu äidin
epätavallinen sijainti lipaston päällä virkkeen (B) tekstianaforisen sinne-sanan kytkemänä
pojan äidin lähtöön sinne, mistä hän oli kerran tullut (virke B) siis luo epäloogisen si-
jainnin kahdessa eri paikassa. Pintarakenteen kannalta tekstissä on melko eksplisiittisesti
mukana koheesio kahdellakin tavalla: anaforisena (sinne – lipaston päälle) ja kataforisena
(sinne – mistä hän oli kerran tullut). Ilmeinen epäloogisuus toisiinsa anaforisesti kytket-
tyjen virkkeiden (A) ja (B) välillä saadaan purettua kytkemällä tekstitason välittämät tiedot
toisiinsa ja suhteuttamalla kokonaisuus tekstin luoman diskurssin välittämiin tekstinulkoi-
siin kulttuurikonventioihin (vaikkapa valokuvaan äidistä, äidin “haamuun” tai uurnaan,
jotka voisivat olla lipaston päällä) ja yhteisöissä opittuihin kielellisiin keinoihin kiertää han-
kalia asioita (kuten kuolemaa). Lisäksi virkkeen (C) Nyt hän katsoo poikaansa ja pojan
kitaraa ja maalaismaisemaa pojan kasvojen läpi yhtenäinen kokonaisuus välittää yhtei-
sössämme lukijalle tiedon sekä pojan äidin (tai pojan ja hänen äitinsä) kuolemasta että
virkkeen (C) katselemisen vertauskuvallisuudesta.

Tekstuaalinen kompositionaalisuus siis perustuu sanojen merkitysten loogis-syntaktisen
kytkösten lisäksi diskurssissa aktivoidun, käsitteistä periytettävissä olevan kontekstuaalisen
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tiedon hyödyntämiseen ja muokkaamiseen. Tekstikoodin lisäksi on tutkittava, millaisia tie-
torakenteita se puhujayhteisössä oletettavimmin herättää ja miten tätä implisiittistä tietoa on
tekstissä pyritty ohjailemaan. Alemman tason kompositionaalisuutta on tutkittava suhteessa
sekä tekstin määrittelemään paikallisempaan että laajempaan maailmantiedolliseen merki-
tyskoherenssiin (Givón 1995), sillä diskurssitasolla tekstin tulkintaan liittyvään tekstin-
ulkoiseen tietoon kytketty ja neuvoteltu merkityskokonaisuus on selkeästi enemmän kuin
osiensa summa.

Vaikka tutkimuskohteena on pitkään ollut tekstin rakenne (esim. tekstikieliopit) tai ko-
heesio (esim. Halliday–Hasan 1976, Hoey 1995) eli ne mekanismit, joilla pintateksti orga-
nisoidaan kielellisten yksiköiden sekvensseiksi (de Beaugrande 1984: 38), on tekstin ul-
koisen tiedon mukaan ottaminen varsinkin suhteessa koherenssiin viime vuosina tullut yhä
keskeisemmäksi tutkimuskohteeksi (esim. Gernsbacher–Givón 1995, Bublitz–Lenk–Ven-
tola 1999). Koherenssissa käsitekonfiguraatiot kootaan tekstuaaliseksi maailmaksi1, jolloin
mukana on tekstin prosessoinnin aktivoima kokonaistieto (de Beaugrande 1984: 38). Teks-
timaailma on eräänlainen Johnson-Lairdin (1983) mentaalia mallia laajempi kokonaisuus,
joka syntyy vuorovaikutteisesti ja jota muokataan suhteessa diskurssiin osallistuvien jaka-
maan tietoon. Tietorakenteita ei upoteta tekstiin sellaisenaan, vaan ne muokataan ja sovel-
letaan suhteessa tekstissä annettuun ja tekstilähtöiseen intertekstuaaliseen tietoon. Psyko-
logisten prosessien kannalta ei ole olennaista, ovatko nämä kielellä luodut tai välitetyt
maailmat todellisia vai kuviteltuja, sillä kieltä käytetään yleisemminkin korvikkeena tilan-
teisen tiedon konstruoinnissa (vrt. Johnson-Laird 1983: 430).

Tekstissä on siis aina mukana varsinaisen sanoina, virkkeinä ja tekstinä reaalistuvan
koodin lisäksi tekstiä luettaessa vuorovaikutteisesti syntyvä diskurssi tekstin kirjoittajan ja
lukijan välillä. Osana vuorovaikutusta aktivoidaan tekstin välittämänä käsitteisiin liittyvät
tietorakenteet, joita tekstikontekstissa kohdennetaan tai muokataan suhteessa maailman-
tietoon. Tulkinta rakennetaan tekstin ohjaamana suhteessa yhteisölliseen, kokemukselliseen
ja intertekstuaaliseen tietoon. Merkityksen kannalta keskeistä on koodin ohella kielen-
puhujan sosiaalistuminen kieliyhteisönsä kommunikatiivisia tarpeita vastaavaan luokittelu-
ja nimeämisjärjestelmään (intersubjektiivinen taso) ja tämän järjestelmän tilanteisten
sovellusten kautta yleistäen syntyneeseen (subjektiivisen tason) kontekstuaalisuuteen, joka
voidaan koodin ohella kuljettaa sen laukaisemana uusiin tilanteisiin (tekstuaalinen ja
diskursiivinen taso). Teksti siis sisältää implisiittisesti tekstin mukana kulkevia, yhteisöllisiä
merkityksiä, jotka aktivoituvat tekstin välittämässä diskurssissa kirjoittajan ja lukijan
välillä. Keskeisiä ovatkin juuri ne tietorakenteet, joita kirjailija tekstillä osana tätä dis-
kurssia lukijassa aktivoi ja muokkaa tekstin maailman tarpeita vastaaviksi. Tietorakenteet
liittyvät intersubjektiivisesti jaettuun tietoon mentaalista, sosiaalisesta ja fyysisestä maail-
masta, joiden perusteella puhuja ja tulkitsija viestin koodaus- ja tulkintavalintansa tekevät
ja joista ne tekstin välittämässä diskurssissa neuvottelevat (vrt. Verschueren 1999: 87–88).

Leksikaalinen jatkuvuus ja muut pinnan koheesioilmiöt heijastavat maailmantiedon ja
tekstin yhdistelmästä syntyvää koherenssia. Mukana on sekä tilanteinen kielellinen että

1 De Beaugranden (1984) tekstuaalisesta maailmasta on eri viitekehyksistä johtuen tässä yhtey-
dessä käytetty erilaisia termejä, kuten kertomuksen maailma (Segal 1995 a, b), fiktiivinen maail-
ma (Emmott 1997) tekstimaailma (Werth 1995, 1999) ja diskurssimaailma (Werth 1995, 1999).
Painotukset luonnollisesti eroavat toisistaan.
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kielenulkoinen tieto maailmasta ja elinympäristöstämme, yhteisöistä ja niiden erilaisista
konventioista. Niitä on pyritty kuvaamaan erilaisista viitekehyksistä käsin (esim. Minskyn
1975, 1980 kehykset, Schankin ja Abelsonin 1977 skriptit, Johnson-Lairdin 1985 mentaalit
mallit jne.). Tekstintutkijan tulisi pohtia tekstuaalisia keinoja, joilla muokataan diskurssia
lukijan rakentaessa sitä teksti- ja diskurssimaailmaa, jonka koostamme virkkeistä ja johon
virkkeet koko tekstin tasolla kytkeytyvät. Tämä maailma luodaan käsitteiden ja niihin liitty-
vän tiedon kontekstuaalisen manipulaation kautta, mutta se puolestaan ohjaa myöhemmin
esiintyvien käsitteiden merkityksiä, sillä merkitykset tulkitaan suhteessa laajempaan koko-
naisuuteen, jota edelleen paitsi ylläpidetään myös muokataan jatkuvasti.

Yhteenveto

Tekstin merkityksessä on kyse tekstin välittämästä, diskurssissa jaetusta ja neuvotellusta
tiedosta. Virkkeiden välittämät merkityssisällöt ovat vain osa tekstin ja siihen liittyvän dis-
kurssin kokonaismerkitystä. Tekstimaailma elää suhteessa sekä tekstin välittämään että
tekstin ulkoiseen tietoon maailmasta ja muista teksteistä sekä erilaisista kulttuurikonteks-
teista ja konventioista.

Tekstuaalisen merkityksen analyysissä tulee myös olla mukana kielellisten yksiköiden
multifunktionaalisuus ja tähän liittyvä monimerkityksisyys. Tätä ei voi olettaa kuvaukseen
valmiiksi annetuksi, kuten Frege tai Montague tekevät, vaan sen on oltava osa merkityksen
kuvausta. Merkitys rakentuu samaan aikaan suhteessa useampaan tasoon, joka tekee kom-
positionaalisuudesta rakenteista, moniulotteista ja -suuntaista. Irrallisten virkkeiden kompo-
sitionaalisuus ei siis kuvaa todellista kielenkäyttötilannetta sen merkityselementeistä puhu-
mattakaan. Mukaan on otettava sekä tekstuaalinen (lähellä ja kauempana tekstissä suhteessa
sen lineaariseen ja hierarkkiseen rakenteeseen) että tekstinulkoinen konteksti (neuvoteltu
jaettuus). Kompositionaalisuutta ja tekstin merkitystä tulee yleisemminkin tarkastella laa-
jemmin, suhteessa diskurssiin, jota kyseinen teksti tietyssä yhteisössä heijastaa sekä yhtei-
sön jakamaan tietoon kulttuuristaan, ympäristöstään ja kielellisistä käytänteistään. Teks-
tuaalinen merkitys on dynaaminen, muokattavissa oleva lineaaris-hierarkkinen kokonaisuus.
Kuten jo aiemmin totesin, laajempi tekstirakenne, jonka osana virke toimii, pitää aina ottaa
huomioon, sillä virkkeet yhdessä luovat tekstin ja ohjaavat yksittäisten virkkeiden tai niiden
osien merkityksiä.

Lämmin kiitos Orvokki Heinämäelle käsikirjoitukseen liittyneistä kommenteista.
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Udmurtin ja balttilaisten kielten determinatiivinen suffiksi

Esa-Jussi Salminen

Helsinki

Nimitys "determinatiivinen suffiksi" on peräisin suomenkielisestä udmurtin kieliopista ja
suomalaisesta udmurtin tutkimusperinteestä (esim. Kel'makov–Hännikäinen 1999: 59; Suihko-
nen 1982: 6, 8). Sillä tarkoitetaan udmurtissa substantiivin määritteisiin ja taivutusmuotoihin
liittyvää suffiksia, joka on historiallisesti sama kuin yks. 3. pers. px. Olen havainnut, että
balttilaisissa kielissä, latviassa ja liettuassa, on suffiksi, joka on alkuperältään, ulkoasultaan,
käyttötavoiltaan ja merkitykseltään verrattavissa udmurtin det.suffiksiin. Pyrin nyt todistamaan
tämän yhtäläisyyden ja analysoimaan sitä samoin kuin eroavaisuuksiakin. Käytän kokoavasti
nimitystä determinatiivinen suffiksi kaikkien kolmen kielen kyseisestä suffiksista, en siis
pelkästään udmurtin determinatiivisesta suffiksista, josta nimitystä perinteisesti on Suomessa
käytetty. Det.suff. ei ole kovin hyvä nimitys, koska sen voisi helposti kuvitella tarkoittavan
myös maailman kielissä melko yleistä, pääsääntöisesti substantiiveihin liittyvää määräistä
suffiksia, jollainen tavataan ainakin ns. Balkanin kielisikermässä, baskissa ja mordvassa.
Det.suff. eroaa näistä selkeästi esiintymä-ympäristöltään ja merkitykseltään, kuten tulemme
näkemään. Det.suff. on erittäin harvinainen: sitä on tiettävästi vain udmurtissa (Grammatika
1962: 128–130, 172–178; Kel'makov–Hännikäinen 1999: 59–61) ja balttilaisissa kielissä ja
slaavilaisissa kielissä. Mm. nykyvenäjässä, jonka adjektiivien ns. pitkät muodot palautuvat
det.suff:ihin, se on menettänyt alkuperäisen merkityksensä (Valeckienė 1957: 161).

Esittelen ensin erikseen kunkin kielen det.suffiksin. Sitten vertaan niitä toisiinsa ja lopuksi
pyrin löytämään syitä yhtäläisyyksille ja eroille. Omassa luvussaan käsittelen udmurtin
det.suff:n suhdetta muihin udmurtin suffikseihin. Liettuan ja latvian esimerkit ovat kirjakielisiä
ja noudattavat vakiintunutta ortografiaa, mutta udmurtin osaksi murteellisten esimerkkien
kirjoitustapaa olen yksinkertaistanut ja käyttänyt pohjana tapaa, jolla SUT:lla kirjoitetaan
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udmurttia fonemaattisesti (ks. esim. Kel'makov–Hännikäinen 1999: 13). Koska en kuvaa tässä
esityksessä udmurtin fonetiikkaa, kirjoitan suhusibilantit sh ja zh, affrikaatat ts', dz', tsh ja dzh,
keskivokaalit y ja ö ja palataalisuuden merkkinä on heittomerkki '.

Udmurtin determinatiivinen suffiksi: visjas' kylitet 'erottava suffiksi'
ja sen käyttö

Udmurtissa attribuutti ei yleensä taivu, mutta det.suff:llinen attribuutti kongruoi pääsanansa
kanssa. Se taipuu tällöin sijoissa samalla tavalla kuin substantiivi, jossa on 3. pers. px.
(Grammatika 1962: 129–131, 176.) Muissa sijoissa det.suff. on iz tai yz, mutta akkusatiivissa,
inessiivissä ja illatiivissa pelkkä z tai s.

Suurifrekvenssisimpiä det.suff:llisia muotoja näyttävät olevan udmurtissa demonstratiivi-
pronominien korostavat muodot ta/jiz ja so/jiz. ta/jiz merkitsee 'tämä (ei tuo/ nuo), tämä se,
juuri/nimenomaan tämä, tämä jostain ryhmästä'. Tyypillistä udmurtin det.suff:n käyttöä kuvaa
seuraava esimerkki: "tajas tshushkone en tshushky, tajas tshushky" ' "Tähän pyyhkeeseen älä
pyyhi, tuohon (oik. tähän) pyyhi." '(Kel'makov–Saarinen 1994: 168–169). Tässä kahden pyyh-
keen välille tehdään ero, toiseen käsketään pyyhkimään, toiseen ei. Det.suff:n omakielinen
nimitys udmurteilla onkin visjas' kylitet 'erottava suffiksi'. Vastaavanlaiset korostavat merkityk-
set on det.suff:llisilla muodoilla yleensäkin, ei vain demonstratiivipronomineilla. Niitä käyte-
tään esimerkiksi, kun on kyse kahdesta tai useammasta tarkoitteesta, jotka ovat selvässä
loogisessa yhteydessä toisiinsa: esim. muodostavat ryhmän ja tästä joukosta joku nostetaan
esille ja sitä korostetaan suhteessa muihin. Det.suff:llinen muoto voi olla yhtä hyvin attri-
buuttina kuin yksinäänkin.

Toisen ryhmän muodostavat sanat, jotka sisältävät ilman det.suff:akin viittauksen muihin
tarkoitteisiin. Tällaisia ovat esim. järjestysluvut. Viides ilmaisee, että on olemassa ainakin
ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs. Järjestyssanoihin liittyykin udmurtin kielessä usein
det.suffiksi, esim. vit'etijez kvartira 'viides asunto, asunto nro viisi'. Parilliset sanat odiges (s'in)
'toinen (silmä) ja muketyz (s'in) 'toinen (silmä)' ovat myös det.suff:llisia. Superlatiivi sekä
sisältää viittauksen muihin että korostaa yhtä tai yksiä jostakin ryhmästä. Usein superlatiivi
saakin det.suff:n, mutta ei läheskään aina, esim. samoj umoj / samoj umoj/ez 'paras'. Samoin
komparatiivi on usein det.suff:llinen, koska vertailukohtaan nähden verrattavaa on luonnollista
korostaa, esim. mur/ges ty / mur/ez/ges (syvä + det.suff. + komp.) ty 'syvempi järvi'.
(Grammatika 1962: 137; Kel'makov–Hännikäinen 1999: 117–119.)

Kolmanneksi det.suff:n käyttö mahdollistaa myös pääsanan poisjättämisen, jos sitä ei haluta
toistaa. Esim. odigze s'inme ogenys tshushkonen tshushi, nosh muketse - vumurtlenenyz. 'toisen
silmäni pyyhin toisella pyyhkeellä, mutta toisen vetehisen [pyyhkeellä]. (Kel'makov–Saarinen
1994: 168–169). Lopussa s'in 'silmä' ja tshushkon 'pyyhe' on jätetty pois, koska ne on juuri
samassa lauseessa jo mainittu. vumurt/len/en/yz (vumurt + gen. + instr. + det.suff.) on inst-
rumentaalimuoto sanasta vumurt/len/yz 'vetehisen (se)'. Toisen aspektin udmurtin det.suff:n
käyttöön tarjoavat sellaiset sanat, jotka attribuuttina ollessaan eivät saa det.suff:a, mutta
itsenäisenä saavat det.suff:n. Tällaisia ovat pronominit kud/iz 'joka, kuka' ja van' / van'm/yz
'kaikki' ja mm. refleksiivipronominit kuten ats'im 'minä itse'. Muutkin persoonat kuin yks. 3.
tulevat kysymykseen. (Kel'makov–Hännikäinen 1999: 101, 261; Aminoff 20, 37.) Tällainen on
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tyypillistä turkkilaisille kielille, jotka ovat saattaneet vaikuttaa udmurtin systeemin kehitykseen.
Yleisin tulkinta on, että kyse on px:eista. Jonkinlaisesta leksikaalistumista on kysymys.
(Suihkonen 1990: 305–307.)

Liettuan determinatiivinen suffiksi: įvardžiuotiniai būdvardžiai
'pronominaaliset adjektiivit ja niiden käyttö

Liettuan det.suff:t ovat muodostuneet persoonapronomineista. Pronominaaliset adjektiivit ovat
syntyneet siten, että persoonapronominit jis (yks. mask.), ji (yks. fem.), jie (mon. mask.) ja jos
(mon. fem.) ovat liittyneet päätteelliseen adjektiiviin. Adjektiivi, pers.pronomini ja mah-
dollinen pääsana ovat taipuneet samassa luvussa, suvussa ja sijassa, esim. geriems jiems
vaikams "hyville heille lapsille", jossa adjektiivi ja pronomini ovat sulautuneet yhteen ja on
tapahtunut pientä äänteellistä muutosta (ensimmäinen m on pudonnut), mutta esim. genetiivissä
tällaisia muutoksia ei ole tapahtunut. Nykyään pronominaalisen adjektiivin pääte kyllä
luokitellaan yhdeksi päätteeksi, mutta siinä näkyy vielä hyvin selvästi muodostumistapa.
Tärkeimmät eli nominatiivimuodot pronominaalisesta adjektiivista 'valkoinen' ovat baltasis
(m.yks.), baltoji (f. yks), baltieji (m.mon.), baltosios (f. mon.) ja vastaavat tavalliset adjektiivit
ovat baltas, balta, balti ja baltos. (Zinkevičius 1958: 64–65.)

Liettuassa det.suff:n käyttö on termeissä ja kiteytyneissä ilmauksissa tärkein, koska ilman
sitä ilmauksen merkitys olisi aivan toinen. Esim. juodas/is serbentas on mustaherukka, mutta
juodas serbentas on musta herukka, joka voi olla vaikkapa pilaantunut ja mustunut puna-
herukka. Det.suff:lla siis tällöin erotellaan eri viinimarjalajit toisistaan. Samoin se soveltuu
hyvin useiden ja kielessä yleisten attribuutista ja pääsanasta muodostuvien käsitteiden
luomiseen. Det.suff:a käytetään myös yksilöimään konkreettisia asioita, ts. sitä tavataan
toisinaan nimissä, esim. Šventasis Kazimieras 'Pyhä Kazimieras', Didieji Grįžulo Ratai (eräs
tähtikuvio). Samoin kuin udmurtissa, myös liettuassa on det.suff:llisilla muodoilla korostava
merkitys, esim. mažieji vaikai, piktoji pamotė, pirmoji lietuvių dailės paroda 'pienet lapset,
paha äitipuoli, ensimmäinen liettualaisen taiteen näyttely'. Järjestyslukusanat saavat vielä
useammin det.suff:n kuin udmurtissakin, erityisesti lukusana 'ensimmäinen'. Niinikään paril-
lisissa sanoissa liettuassakin korostava det.suff. on tavallinen, esim. kairioji, dešinioji 'vasen,
oikea', naujieji kaimynai 'uudet naapurit'. Joskus korostetaan vain ominaisuutta, ei niinkään itse
tarkoitetta, jolle ominaisuus kuuluu, esim. gero/ji motinėlė, skaisčio/ji saulelė, baisus/is
slibinas 'hyvä äiti, kaunis aurinko, hirmuinen lohikäärme'. Liettualainen kielioppitermi ilmiölle
on įvardžiuotinis būdvardis 'pronominaalinen adjektiivi' tai (būdvardžio) įvardžiuotinė forma
'(adjektiivin) pronominaalinen muoto'. Termi kertoo, että det.suff. liittyy adjektiiveihin, ei
pronomineihin (toisin kuin udmurtissa) ja että det.suff:llisten muotojen merkitys ei ole kovin
helposti määriteltävissä, mutta se on ymmärrettävissä muotojen pronominaalisen alkuperän
perusteella.
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Latvian determinatiivinen suffiksi: noteiktā galotne 'määräinen pääte'
ja sen käyttö

Latviassa det.suff:lliset muodot ovat syntyneet aivan kuin liettuassa, mutta latvian äänteellinen
kuluminen on aiheuttanut sen, että nykykielessä ei määräisen taivutuksen päätteissä voi juuri
nähdä alkuperäisiä adjektiivin ja siihen liittyneen pronominin muotoja. Nominatiivimuodot
ovat adjektiivista liels 'iso' lielais (m. yks.), lielā (f. yks.), lielie (m. mon.), lielās (f. mon.) ja
vastaavat epämääräisen eli tavallisen taivutuksen muodot ovat liels, liela, lieli ja lielas.

Latvian det.suff:lliset muodot vastaavat useiden artikkelikielten määräisen artikkelin
käyttöä. Tätä kuvaa sen latviankielinen nimikin noteiktā galotne 'määräinen pääte'. Samoin kuin
määräistä artikkelia käytetään attribuuttina olevissa adjektiiveissa, kun puhutaan jostain, joka
on yleisesti tunnettu tai määräinen sillä perusteella, että se on edellä mainittu. Esim. Vasaru
pavadījām skaistajā Krimā. 'Vietimme kesän kauniilla Krimin niemimaalla.', Tur ir skaista
meitene. Skaistāmeitene... 'Tuolla on kaunis tyttö. (Se/tuo) kaunis tyttö...'. Useissa tapauksissa,
joissa udmurtissa ja liettuassa käytetään toisinaan korostavaa det.suff:a, on määräinen pääte
latviassa pakollinen ja se vastaa määräistä artikkelia. Latviassa on määräisen päätteen käytössä
tapahtunut paljon konventionaalistumista ja leksikaalistumista ja siten se on tullut yleisem-
mäksi, kuin liettuassa alkuperäisen funktionsa säilyttäneet pronominaaliset adjektiivit ovat.
Tällaisia käyttöyhteyksiä ovat jonkun muun attribuutin ja pääsanan välissä oleva adjektiiviattri-
buutti, esim tas lielais galds. 'tämä suuri pöytä' (vrt unk. ez a nagy asztal, *this the big table),
superlatiivi, esim. vislabākais 'paras' (vrt.unk. a legjobb, eng. the best),vokatiivin attribuutti,
esim. labais tēv! 'hyvä isä', järjestyslukusanat, esim. pirmais / pirmā 'ensimmäinen' (vrt. unk. az
első, eng. the first), sekä monet adjektiivit, joissa määräisen päätteen käyttö on niinikään
semanttisesti motivoitua, esim. pēdējais, vietējais 'viimeinen, paikallinen' (vrt. unk. az utolsó
eng. the last). Samoin kuin liettuassa pronominaalisia adjektiiveja käytetään latviassakin
määräistä päätettä monissa nimissä, nimityksissä ja terminologiassa. Näitä esittelen yksityis-
kohtaisemmin sivulta 246 alkaen. Myös latviassa käytetään joskus määräistä päätettä sen
ilmeisesti alkuperäisessä eli korostavassa funktiossa, esim. lielais paldies 'suurkiitos', agru
agrais 'anivarhain', lielu lielais 'suuren suuri'. (Kabelka 1987: 106–115.)

Determinatiivisen suffiksin asema udmurtin kielisysteemissä

Udmurtissa (j)ez-suffiksilla on kolme käyttötapaa; se on yks. 3. pers. px, det.suff. ja akkusatiivi.
Px:llä ja det.suff:lla on kolme varianttia: (j)ez, iz ja yz. Akkusatiivilla sen sijaan on vain kaksi:
(j)ez ja yz (monikon tunnuksen jälkeen). -jez/ez-vaihtelu on puhtaasti foneettinen: jez liittyy
vokaaliin päättyviin sanoihin ja ez konsonantteihin päättyviin.

Yleensä ajatellaan, että det.suffiksi ja akkusatiivi ovat kehittyneet yks. 3. pers. px:sta, jota
tunnutaan pitävän alkuperäisimpänä. Kuitenkaan ei ole osoitettu, miten 3. pers. px olisi
muuttunut det.suffiksiksi tai akkusatiiviksi. Näiden suffiksien merkitys on sama; ne kaikki
osoittavat suhdetta. Px osoittaa kahden substantiivin tai substantiivin ja pronominin välistä
suhdetta. Akkusatiivi osoittaa verbin ja sen objektin välistä suhdetta ja det.suff. osoittaa
substantiivin ja sen määritteen välistä suhdetta tai sitä käytetään substantiivin asemasta.
Det.suff. udmurtissa siis yhdistyy kahteen muuhun samanmerkityksiseen ja -muotoiseen
päätteeseen. Det.suff. ei näytä voivan esiintyä substantiiveissa. Esim. Suihkonen kyllä luettelee



245

useita tapauksia, joissa voisi olla det.suff. substantiivissa. Yhdestä esimerkistä hän toteaa, että
jos suffiksi ez viittaa puheena olevaan jumalaan, niin silloin suffiksin merkitys on posses-
siivinen. Näin hän antaa ymmärtää, että jos viittaussuhde löytyy, niin kyseessä on px. (Suih-
konen 1982: 18–19; 1990: 166–170.) Olisi ollut hyvä, jos tekijällä olisi ollut mahdollisuutta ja
aikaa tarkistuttaa syntyperäisillä kielenpuhujilla px:ien viittaussuhteet. Kun itse löysin valtavan
määrän vastaavantyyppisiä px:eja, joiden viittaussuhteesta en päässyt selville ja tarkistutin ne
udmurteilla, niin he pystyivät heti löytämään niille joko refleksiivisen tai ei-refleksiivisen
viittaussuhteen. Mielestäni pelkästään se, että usein udmurtin kielessä käytetään px:eja silloin-
kin, kun suomessa se ei ole mahdollista, ei riitä syyksi keksiä defiinittisiä funktioita udmurtin
px:eille tai väittää niiden olevan det.suff:eja. Tässä esitän vain yhden havainnollisen esimerkin:
so val ponna kön'a dyshmonjosyz viyle so, valze s'ote bajly, nosh baj soly - nylze. 'Miten paljon
vihollisia hän tappaakaan tuon hevosen takia (sitä ryöstäessään), hevosen ("hevosensa") hän
antaa pohatalle ja pohatta hänelle tyttärensä.' (Kel'makov–Saarinen 1994: 328–329). Tässä ei
se (lauseen subjekti), johon px viittaa, todellakaan ole hevosen laillinen omistaja, mutta niin
vain udmurtin kielessä kuuluu käyttää px:ia viittaamaan siihen, joka on hevosen senhetkinen
haltija ja sen luovuttaja.

On mielenkiintoista, että Aminoff ilmeisesti ei pidä ns. (j)ez-päätteistä akkusatiivia
akkusatiivina toisin kuin myöhemmät kieliopit. Hän mainitsee, että udmurtin kielessä ei ole
varsinaista akkusatiivia, vaan objektin sijana on nominatiivi ja pronomineilla e-päätteinen
akkusatiivi (mts. 24, 27–28). Olisi kiva, jos Aminoff olisi tässä yhteydessä ilmaissut, miksi hän
sitten (j)ez-päätteiset objektit luokittelee (3. pers. px:lliset ja det.suff:lliset sanathan ovat akku-
satiivissa se/ze-päätteellisiä). Laskelmanikin tukevat Aminoffin ratkaisua, koska (j)ez- päättei-
set ja yz/ty-päätteiset (monikon tunnuksen jälkeen) objektit paljastuvat melko harvinaisiksi.
Kaikista Udmurtin murteet -kirjan objekteista niitä on vain 23 %, kun päätteettömiä on 34 % ja
px:llisia tai det.suff:llisia 32 % ja pelkän pronominien e-akkusatiivin sisältäviä 11 %. Esim.
unkarissa tai marissa on kummassakin yksi selvä akkusatiivi, jota käytetään objektissa lähes
aina. Tällä kaikella haluan vain havainnollistaa sitä, että yks. 3. pers. px, det.suff. ja ns.
akkusatiivi ovat paitsi äänteellisesti myös semanttisesti hyvin läheisiä. Samoin kuin subs-
tantiivit saavat joskus px:n ja pronominit tai adjektiivit saavat det.suff:n selventämään suhteita
lauseessa, saa myös objekti joskus saman selventävän suffiksin selventämään sen suhdetta
verbiin. Kun sanat ovat vierekkäin, niiden suhdetta ei aina tarvitse osoittaa mitenkään muuten,
esim. l'epi kyshno 'L'epin vaimo' "L'epi vaimo" (Kel'makov–Saarinen 1994: 246–247), vaikka
udmurtissa on olemassa konstruktio L'epilen kyshnojez "L'epille vaimonsa" 'L'epin vaimo', jota
yleensä käytetään ja ainakin silloin kun suhdetta halutaan korostaa. Samoin välittömästi ennen
verbiä oleva objekti on usein päätteetön, mutta kauempana verbistä olevan objektin suhde
verbiin voidaan selventää (j)ez-suffiksilla, esim. ...ös s'öry n'an' pöz'on lopatajez no kuashn'a
vuzhton purt ponono. '...oven taakse on pantava leipälapio ja taikinankaapimisveitsi. (mts. 186–
187). Samantyyppisistä objekteista verbistä ponono kauempana oleva on saanut jez- päätteen,
mutta välittömästi ennen verbiä oleva purt 'veitsi' on päätteetön. Mielestäni akkusatiivi,
det.suff. ja yks. 3. pers. px on järkevää määritellä pikemminkin saman suhdesuffiksin eri
käyttötavoiksi tai alalajeiksi kuin kokonaan erillisiksi suffikseiksi. Permiläisten kielten sana-
luokkien eriytymättömyyttähän jossain kielen kehitysvaiheessa on pohdittu nomenverbumien
kannalta. Nyt käsittelemäni ns. suhdesuffiksi näyttäisi osoittavan, että sama suffiksi voi osoittaa
yhtä hyvin suhdetta verbiin kuin substantiiviinkin. Vakiintuneen kielenkäytön mukaan siis (j)ez-
päätteellisen objektin omistaja olisi verbi, koska suhdetta siihen (j)ez objektissa osoittaa.
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Sen, että det.suff. on udmurtissa korostava, voi selittää sillä, että px. ja akkusatiivikin ovat
korostavia, kuten äskeisistä esimerkeistä käy ilmi. Lisäksi muissakin kielissä, kuten suomessa,
sanojen jäljessä varsinkin puhekielessä esiintyvä se korostaa edellistä sanaa, esim. sinä se, äiti
se jne.

Korostus vs. definiittisyys

Det.suff:n käytössä latvia eroaa sekä liettuasta että udmurtista siten, että siinä det.suff:lla on
pääasiassa samanlaista käyttöä kuin määräisillä artikkeleilla artikkelikielissä. Liettua ja
udmurtti muistuttavat toisiaan siinä, että niissä molemmissa det.suff:n korostava käyttö on
yleistä. Yleisenä syynä tälle voi nähdä sen, että kun latvia on muutenkin muuttunut nopeasti, on
odotuksenmukaista, että myös määräisen suffiksin käyttö muuttuu verrattuna liettuaan, joka on
hyvin konservatiivinen. Nopean muuttumistahdin seurauksena latviassa eivät määräisen päät-
teen muodot muistuta mitään kielessä olevia lähtömuotoja, toisin kuin liettuassa ja udmurtissa.
Tämä on tapahtunut kahta tietä. Ensinnäkin itse määräiset päätteet ovat kuluneet ja sulautuneet
taipuneen adjektiivin päätteisiin. Määräiset muodot voi ainoastaan todeta säännönmukaisesti
joko kaksi tai yksi äännettä enemmän sisältäviksi kuin vastaavat epämääräiset muodot: yks.
mask. sijat: ai, a, aj, o, aj; mon. mask. sijat: e, o, aj, o , aj; yks. fem. sijat: a, a, aj, o, aj; mon.
fem. sijat: a, o, aj, a, aj. Toiseksi persoonapronominit eli näiden elementtien lähtömuodot on
latvia on korvannut uusilla: viņš, viņi (mask. yks. ja mon., 'hän, he'), viņa, viņas (fem. yks. ja
mon. 'hän, he'). Syynä det.suff:n korostavalle merkitykselle liettuassa ja udmurtissa voidaan
pitää sitä, että det.suff. on pysynyt äänteellisesti samanlaisena kuin muodot, joihin se rinnastuu,
liettuassa persoonapronominit ja udmurtissa muut suhdesuffiksit. Tällöin det.suff:n merkityskin
on molemmissa kielissä pysynyt alkuperäisenä. Mainitsemani udmurtin suffiksit ovat toden-
näköisesti kehittyneet kolmannen persoonan pronominista, mutta se on nykyudmurtissa so 'hän,
se' eli äänteellisesti kovin erilainen kuin vastaavat suffiksit.

Termit ja nimitykset

Olen valinnut muutamia keskeisiä det.suff:llisia termejä ja nimityksiä balttilaisista kielistä ja
udmurtista ja kääntänyt ne suomeksi (tämän luettelon syntymisestä voin kiittää liettuan osalta
lehtoreita Meilutė Ramonienėa ja Laimute Balodea, latvian osalta Balodea, udmurtin osalta
prof. Valentin Kel'makovia ja tutkija Sergej Maksimovia).
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liettua latvia udmurtti suomi

baltasis serbentas
raudonasis serbentas
juodasis serbentas

baltā jāņoga
sarkanā jāņoga
melnā jāņoga

töd'y suter
gord suter
s'öd suter

valkoinen viinimarja
punainen viinimarja
mustaherukka

baltieji dobilai (pl)
raudonieji dobilai

baltais āboliņš,
baltābols
sarkanais āboliņš

töd'y s'iz'jyr
gord s'iz'jyr

valkoapila
puna-apila

valgomieji grybai
nevalgomieji grybai

ēdamās sēnes
indīgās sēnes

s'ijon(o) gubios
s'ijontem gubios,
(jado gubios)

ruokasienet, syötävät
myrkylliset sienet

baltasis vynas

raudonasis vynas

sarkanais vīns,
sarkanvīns
baltais vīns, baltvīns

töd'y vina

gord vina

valkoviini

punaviini

lengvoji pramonė
sunkioji pramonė

vieglā rūpniecība
smagā rūpniecība

kapts'i promysh-
lennost' s'ekyt/
dobyvajushts'ej s'ekyt

kevytteollisuus
raskasteollisuus

trumpieji balsiai

ilgieji balsiai

īsie patskaņi

garie patskaņi

vakts'i glasnojjos/
(aslangaos)

kuz’ glasnojjos

lyhyet vokaalit

pitkät vokaalit

aukštoji mokykla augstskola vyli dyshetskonn'i/
shkola

korkeakoulu

mobilusis telefonas mobilais telefons mobil'noj/sotovoj
telefon

kännykkä,
"liikkuva puhelin"

greitoji pagalba ātrā palīdzība dzhogjurttet, skoroj
pomoshtsh

ambulanssi,
"pika-apu"

Liettuassa näyttää aina olevan det.suff., latviassa lähes aina, udmurtissa ei koskaan. Tämän-
laisessa det.suff:n käytössä balttilaiset kielet ovat samalla kannalla, kun taas udmurtti poikkeaa
niistä täysin. Mielenkiintoista on, että jako kielten kesken on yhtä selkeä kuin det.suff:n defi-
niittisen ja korostavan merkityksen kohdalla, mutta erilainen. Udmurtin kieli ei näytä hyväksy-
vän sellaisia leksikaalistumia, joissa on attribuutti ja pääsana. Latviassa ei käytetä määräistä
muotoa sanassa 'korkeakoulu', vaan yhdyssanaa kuten suomessa. Lisäksi määräisten muotojen
rinnalla ovat mahdollisia yhdyssanat 'punaviini, valkoviini ja valkoapila'. Tämä johtuu varmasti
osaksi siitä, että liettuan kielisysteemissä yhdyssanoja muodostettaessa vartalotyyppi pitää
muuttaa, ja usein merkitys muuttuu semanttisesti kovin paljon, esim. kupra 'kupru' + nugara
'selkä' = kupranugaris 'kameli'. Latviassa vartalotyyppiä ei tarvitse muuttaa. Lisäksi osa
sanoista on suoranaisia käännöslainoja saksasta, kuten sanalle augstskola on ollut mallina
saksan Hochschule. Myös itämerensuomalaiset kielet ovat voineet vaikuttaa samaan suuntaan.

Erot ja yhtäläisyydet

Kahden edellä käsitellyn lisäksi vielä pari vähäisempää eroa on havaittavissa. Liettuassa
det.suff. ei näytä paljon esiintyvän superlatiivin yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että liettuassa
superlatiivi muodostetaan suffiksilla, johon ei ole tarpeen enää liittää det.suff:a. Udmurtissa sitä
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vastoin superlatiivi muodostetaan alun perin muunmerkityksisistä leksikaalisista elementeistä
kehittyneellä superlatiivipartikkelilla ja latviassa etuliitteellä. Tällöin det.suff. sopii täyden-
tämään merkitystä. Muuten superlatiivi noudattaa yleistä linjaa eli udmurtissa sitä käytetään
jonkin verran korostavassa merkityksessä, mutta latviassa se on kieliopillistunut.

Myös esimerkki käytöstä, joka on kaikissa kolmessa kielessä samanlainen, on lopuksi
paikallaan. Kun joku pohdiskelee, minkä vaatteen hän ostaisi, ja ilmoittaa päättäneensä valita
valkoisen, on luontevaa jättää itsestään selvä pääsana pois: baltąją, balto, töd'yze (otan
'valkoisen'). Det.suff. vastaa alkuperäisessä merkityksessään englannin lukusanan one käyttöä:
the white one, jolla niinikään korvataan toistamatta jätetty substantiivi (esim. Ramonienė 1996:
182, 193–194).

Taulukossa ++ tarkoittaa, että kyseisessä yhteydessä kielessä käytetään nimenomaan det.
suff:a. + tarkoittaa, että käyttö on runsasta, mutta sillä on havaittavissa jokin rajoitus, esim. liet-
tuasta puuttuvat korostavat pronominit, siksi sen kohdalla on vain +. 0 tarkoittaa, että kyseinen
käyttö on hyvin harvoin mahdollinen. Voisi toki ajatella, että latviassa määräiset muodot ovat
myös korostavia ja merkitä +. 0 liettuan määräisyyssarakkeessa tarkoittaa sitä, että nimissä
det.suff:n käyttö lähentelee jo määräistä artikkelia, vrt. esim. the Kremlin tarkoittaa, että ei ole
löytynyt yhtään esimerkkiä kyseisestä käytöstä. Superlatiivi oikeastaan on mukana jo kohdassa
korostus udmurtin osalta ja kohdassa määräisyys latvian osalta, mutta se on tässä erikseen
havainnollistamassa sitä, että yllättävästi liettuassa det.suff:a ei yleensä ole superlatiivissa.

korostus
määräisyys
termit, nimitykset
superlatiivi

udmurtti

++
-
-
+

liettua

+
0

++
0

latvia

0
++
+

++
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Minä pelkään vai minua pelottaa?
Näkökulma verbin valinnan selittäjänä

Mari Siiroinen

Helsingin yliopisto

Johdanto

Kun puhutaan pelosta, siitä voidaan puhua vaikkapa sanomalla hän pelkää tai häntä
pelottaa. Miksi toisinaan käytetään verbiä pelätä ja toisinaan taas pelottaa? Mitkä tekijät
vaikuttavat verbin valintaan kussakin tilanteessa? Tässä artikkelissa selvittelen edellä mai-
nittuja kysymyksiä. Lähden kognitiivisen kielentutkimuksen mukaisesti siitä, että erilaiset
verbit ilmentävät erilaista hahmotustapaa tilanteesta. (Croft 1990, 1991; Langacker 1991).
Kaikki havaitsemamme tapahtumat ja tilanteet voidaan hahmottaa monella tavalla, mutta
aivan erityisesti näin on ei-konkreettisten, kuten mentaalisten tapahtumien kohdalla. Men-
taalisista tapahtumista eli ajattelusta, havainnoista, tunteista yms. puhutaan eri kielissä ja
yhdenkin kielen sisäisesti erittäin vaihtelevin tavoin. (Langacker 1991: 303−304; Croft
1991: 212.)

Erityiskiinnostukseni kohteena on nimenomaan tunteista puhuminen1. Tunne ja tunte-
mus voidaan ilmaista suomeksi ainakin seuraavilla tavoilla: omistusrakenteella (1a ja 1b),
datiivigenetiivin sisältävällä rakenteella (1c), adjektiivilla (1d), substantiivilla (1e) meto-
nyymisesti (1f) ja metaforisesti (1g ja 1h).

                                                          
1 Kyse on siis siitä, kuinka tunneilmiöistä puhutaan, mikä rinnastuu täysin vaikkapa siihen, kuinka

säästä puhutaan. En siis tarkastele sitä, kuinka puhujan tuntemat tunteet vaikuttavat hänen
kielelliseen ilmaisuunsa.
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1a. Minulla on surua.
1b. Reinolla on paha mieli.
1c. Minun kävi häntä sääliksi.
1d. Olen iloinen.
1e. Sanoinkuvaamaton riemu valtasi mieleni.
1f. Selkäpiitäni karmii.
1g. Ukko veti herneet nenäänsä.
1h. Siltä paloi päreet.

Tässä artikkelissa keskityn siihen, miten tunteista puhutaan käyttäen tunneverbejä. Niitä on
argumenttirakenteeltaan erilaisia, ja nämä erilaiset argumenttirakenteet heijastavat eri tapo-
ja hahmottaa tilanne. Hahmotuksen erilaisuus käy ilmi esimerkiksi siinä, onko tunteen tun-
tija, kokija2, verbin subjekti vai objekti. Esimerkin 2 kummassakin lauseessa on kysymys
pelon tunteen tuntemisesta. Lauseessa 2a kokija on on verbin subjekti, mutta lauseessa 2b
se onkin verbin objekti.

2a. Hän pelkää sitä.
2b. Se pelottaa häntä.

Tämä subjektin ja objektin vaihtelunmahdollisuus johtuu siitä, että tunteista puhuttaessa 
kumpi tahansa, kokija tai ärsyke, voidaan hahmottaa tapahtuman aktiivisemmaksi osanotta-
jaksi. Aktiivisemmaksi hahmotettu osanottaja ”pääsee” subjektiksi. Syyn siihen, miksi 
kumpikin osanottaja voidaan nähdä aktiivisena, Croft (1991: 219) esittää johtuvan siitä, että 
mentaaliseen tilaan siirtymiseen tarvitaan kaksi prosessia: toisaalta kokijan täytyy koh-
distaa huomionsa ärsykkeeseen ja sitten ärsyke saa kokijan siirtymään johonkin mentaali-
seen tilaan. Mentaalisen tilan muutos tai sen ylläpito on kaksisuuntainen kausaalinen suh-
de, jossa jommankumman osanottajan osuutta voidaan korostaa. Tällaisia subjekti/objekti-
vaihteluisia verbipareja ovat suomessa mm. seuraavat. 

Taulukko 1. Subjekti/objekti-kokijaisia tunneverbejä.

Kokija subjektina Kokija objektina
pelätä pelottaa
inhota inhottaa
surra surettaa
katua kaduttaa
hävetä hävettää

Tunneverbejä on toki muunkinlaisia, mutta tässä keskityn juuri tällaisten transitiivisten
tunneverbien käsittelyyn.

                                                          
2 Käytän tunneverbien yhteydessä semanttisia rooleja kokija ja ärsyke. Kokija on se tunnetapah-

tuman osanottaja, joka tunteen tuntee, ja ärsykkeeksi sanon toista mahdollista tunneverbin argu-
menttia. Semanttisista rooleista tarkemmin, katso Laitinen 1992: 59–67.
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Tunneverbin valinta

On siis kahdenlaisia tunneverbejä ja kaksi tapaa hahmottaa tilanne. Mutta mikä määrää sen,
miten tilanne milloinkin hahmottuu ja kumpi verbi valikoituu käytettäväksi? Tätä selvit-
tääkseni tarkastelin verbien pelätä ja pelottaa käyttöä erilaisissa teksteissä.

Tekstejä tarkastellessani tarpeelliseksi tuli topiikin käsite. Määrittelen topiikin seuraa-
vasti: topiikki on se, josta tekstissä puhutaan ja johon viitataan diskurssin peräkkäisissä
lauseissa ja joka sijaitsee lauseissa verbinetisellä paikalla3. Lähdin siitä, että tilanteessa ak-
tiivisemmaksi osanottajaksi hahmottuva tulee diskurssin topiikiksi ja tämä topiikki vali-
koituu sitten mielellään verbinetiselle paikalle eli useimmiten subjektiksi. Tällöin taas ver-
biksi valitaan sellainen, jonka subjektiksi diskurssin topiikki sopii. Näin siis olisi luonnol-
lista olettaa, että jos kokija on diskurssin topiikki, valitaan verbiksi esimerkiksi pelosta pu-
huttaessa kokijasubjektinen pelätä-verbi ennemmin kuin kokijaobjektinen pelottaa-verbi.
Tämä tuntuukin pitävän paikkansa.

Seuraavassa on esimerkki edellä kuvaillusta tyypillisestä pelätä-verbin käyttöyhtey-
destä. Kyseessä on katkelma romaanista. Tekstin kuvailema tilanne sijoittuu taidegalle-
riaan, jossa on kolme henkilöä: kertoja, Kirsi-tyttö sekä gallerian myyjä.

3.1. Kirsi oli mukana
3.2. Se oli hyppinyt taulun luota toiselle, ollut innoissaan.
3.3. Koko ajan se oli puhunut omaa kieltään, jossa ei ollut kaikkia kirjaimia.
3.4. Myyjä alkoi tuijottaa.
3.5. Se ikäänkuin vetäytyi taaksepäin, näytti kauhistuneelta.
3.6. Se PELKÄSI ja inhosi Kirsiä.
3.7. Kuvitteli kai saavansa tartunnan. (Hännikäinen)

Lauseesta 4 lähtien myyjä on diskurssin topiikkina. Lausessa 4 kerrotaan hänen tuijottami-
sestaan, lauseessa 5 muusta käyttäytymisestään ja sitten lauseessa 6 puhutaan pelon ja
inhon tunteista, joita myyjä tuntee. Luonnollinen verbivalinta tässä on kokijasubjektiset
pelätä- ja inhota-verbit, koska kokija, myyjä, on diskurssin topiikki.

Päinvastainen topiikiltaan on taas esimerkki 4, joka on sanomalehtitekstiä. Siinäkin
puhutaan pelon tunteesta, mutta yhteydessä, jossa topiikkina ei ole pelon kokija vaan sen
aiheuttaja eli ärsyke.

4.1. Suomalaiset kuluttajat ovat huolissaan siitä, syövätkö he tietämättään englantilaista naudanlihaa
tai siitä peräisin olevia ainesosia kuten liivatetta.

4.2. BSE-tautiin sairastuneiden nautojen mahdollisesta terveysriskistä ihmisille ei edelleenkään
ole täyttä varmuutta,

4.3. mutta varmaa on, että mahdollinen terveysriski PELOTTAA kuluttajia. (Iltalehti)

Mahdollinen terveysriski mainitaan lauseessa 2 ja se pysyy topiikkina lauseessa 3.
Lauseessa 3 kerrotaan sen aiheuttamasta pelosta kuluttajissa. Luonnollisin verbivalinta on
pelottaa, jonka subjektina mahdollinen terveysriski voi luontevasti olla.

                                                          
3 Näin topiikin määrittelee T. Givón (1990: 902).
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Edellä esitellyt pelätä- ja pelottaa-verbien käyttötavat tuntuvat mitä luonnollisimmilta,
eikä niissä tunnu olevan mitään odotuksista poikkeavaa. Esimerkin 4 tapa käyttää verbiä
pelottaa ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen. Jo vanhastaanhan on ollut tunnettua, että
pelottaa-verbillä on edellä käsitellyn käyttötavan (Y pelottaa X:ää) lisäksi toinenkin käyttö-
tapa (mm. Leinonen 1985, Vilkuna 1989: 45–46). Pelottaa-verbiä käytetään paljon myös
esimerkin 5 tapaan.

5a. Minua PELOTTAA elämä ja ihmisen kurjuus. (Jotuni: Avoli)
5b. EI minua PELOTA, vaikka teatterikirjallisuus hyvin miesvoittoista onkin. (Iltalehti)

Tässä tavassa käyttää verbiä pelottaa kokijaobjekti on verbinetisellä paikalla ja mahdolli-
nen ärsykesubjekti verbinjälkeisellä. Erittäin tavallista on myös, että ärsykesubjekti puuttui
tyystin, kuten esimerkissä 5b.4 Kyseessä ei ole mikään diskurssin sanelema poikkeava
sanajärjestysvariantti vaan neutraali sanajärjestys.

Jos rakenteiden X pelkää Y:tä ja Y pelottaa X:ää olennainen ero on juuri siinä, että
verbinetisellä (subjektin) paikalla on toisessa kokija ja toisessa ärsyke, niin tämä asian
suhteen ei lauseiden 6a ja 6b kesken ole eroa: kummassakin kokija on verbinetisellä pai-
kalla. Onko niiden käytössä ja merkityksessä sitten mitään eroa?

6a. Hän pelkää sitä.
6b. Häntä pelottaa se.

Niiden merkityksen ero piilee näkökulmassa. 6a ilmaisee yleensä ulkopuolisen havain-
noijan näkökulmaa, puhujan näkökulmaa. Näin on erityisesti silloin, kun kokija on kolmas-
persoonainen. Tällöin puhujalla ja kokijalla on eri näkökulmat. Pelätä-verbin käyttö on
yleensä puhujanäkökulmaista. 6b taas ilmaisee kokijan näkökulmaa. Tyypillistä tälle pelot-
taa-verbin käyttötavalle on, että sitä käytetään yleisesti juuri silloin, kun kokija on 1. per-
soona, kuten esimerkeissä 5a ja 5b. Tällöin puhuja ja kokija ovat sama henkilö. Tavallista
on myös, että ilmiviittaus kokijaan puuttuu. Tällöin kokijana on nollapersoona, kuten esi-
merkissä 7.

7. Urhea Lola on ottanut edustustehtävänsä vakavasti ja osoittanut ennakkoluulot turhiksi. Hän
osaa käyttäytyä, keskustella, hänellä on mielipiteitä ja rohkeutta tuoda ne julki. Hienoinen
lapsekkuus on vain viehättävää.
Nyt Lola on suurimman haasteensa edessä. Hän lähtee sunnuntaina Las Vegasiin ja aikoo
vakaasti pyrkiä kymmenen kauneimman tytön kärkijoukkoon.
”Vähän (0:aa) JÄNNITTÄÄ, mutta tippaakaan (0:aa) EI PELOTA.” (Iltalehti)

Tällainen nollakokija viittaa itse asiassa useimmiten puhujaan itseensä, kuten esimerkissä
7:kin. Kyseessä on ns. eläytymään kutsuva nollapersoonan käyttö (Laitinen 1995: 340),
josta on myös käytetty nimitystä sinä-minä-käyttö (Vilkuna 1992: 170).

                                                          
4 Pelon aiheuttaja (joka kielletään) käy kylläkin ilmi vaikka-lauseesta, mutta syntaktisesti se ei ole

pelottaa-verbin subjekti.
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Kaunokirjallisuudessa pelottaa-verbiä käytetään tähän tapaan myös silloin, kun kokija
on kolmaspersoonainen. Tällöin on yleensä kyseessä sellainen tekstijakso, jossa on näkö-
kulmavaihtelua, jota kirjallisuustieteessä kutsutaan fokalisoinniksi (Kantokorpi–Lyyti-
käinen–Viikari 1990: 139–142). Kielellisesti fokalisointi ilmenee ns. vapaana epäsuorana
esityksenä (Tammi 1992: 29–71). Tällöin kertoja ilmaisee jonkin tekstin henkilöhahmon
havaintoja ja ajatuksia hahmon omasta näkökulmasta katsottuna kuitenkaan selkeästi
merkitsemättä niitä referoinniksi. Voidaan sanoa, että kertojan ja henkilöhahmon näkö-
kulma sekoittuvat. Kertoja ikään kuin eläytyy henkilöhahmoon. Tästä on kyse esimerkissä
8, jossa kerrotaan nuoren avioparin ensimmäisen joulun vietosta. Pariskunta on sopinut,
etteivät hanki toisilleen lahjoja. Tällä merkkilajilla kirjoitetuissa lauseissa
on mielestäni kyse vapaasta epäsuorasta esityksestä: kertoja kirjaa henkilöhahmo Lean
ajatuksia ja tunteita. Tällaiseen toisen näkökulmaan eläytymiseen liittyy luontevasti X:ää
pelottaa -rakenteen käyttö lauseessa 8.

8.1. Eero leppyikin.
8.2. Hän haki huoneestaan paketin, jota hän piteli kädessänsä.
8.3. Eiköhän ole vain joululahja sittenkin.
8.4. Se oli neliskulmainen, pieni paketti ja valkeassa käärössä.
8.5. Tuo on kuin kultasepän käärö, siisti. Mitähän siinä on?
8.6. Jos hän olisi ostanut rannerenkaan tahi sormuksen, sen kokoinen 

tuo paketti on.
8.7. Mutta Lea ei ollut näkevinään sitä. Nyt Eero oli pettänyt häntä, ostanut 

kuitenkin.
8.8. Häntä PELOTTI, millä hän sen maksaisi takaisin.

(Jotuni: Huojuva)

Tämäntapaiset kokijanäkökulmaiset ilmaukset eivät ole tuntemattomia muissakaan kie-
lissä. Kokijanäkökulmaisen rakenteen kokija ei ole normaali nominatiivisubjekti vaan mer-
kitty jotenkin muuten, tyypillisesti datiivilla. Pelätä–pelottaa tyyppisiä ilmauspareja löytyy
esim. koreasta, jossa pelottaa-tyyppisen verbin kokija on datiivissa ja pelätä-tyyppisen
verbin kokija on taas tavallinen nominatiivisubjekti.

Taulukko 1. Korean mentaalisia verbejä.

Nominat. Subj. Dat. subj.
Musep-ta musewe-ha-ta ‘pelätä’
mip-ta miwe-ha-ta ‘vihata’
Huhwe-toi-ta huhwe-ha-ta ‘katua’

(Chun & Zubin 1995: 312.)

Datiivisubjektisia rakenteita Chun ja Zubin toteavat käytettävän nimenomaan ns. sub-
jektiivisessa kontekstissa eli kokijanäkökulmaisessa kontekstissa.

Datiivissa olevia kokijasubjekteja löytyy myös monista muista kielistä. Seuraavassa
esimerkkejä eri kielistä. 9a on koreaa, 9b saksaa, 9c venäjää ja 9d islantia. (Bardðal 1999;
Leinonen 1985; van Belle–van Langendonck 1996; Verma–Mohanan 1991.)
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9a. Suni-eykey/ka/nun Toli-ka coh-ta
Suni-DAT/NOM/TOP Toli-NOM pidettävä
‘Sunia miellyttää Toli’

9b. Mir ist kalt.
‘Minun(DAT) on kylmä’

9c. Emu zebajetsja.
‘Minua(DAT) haukotuttaa’

9d. Mér líkar Guðmundur.
‘Minä(DAT) pidän G:stä’

Suomessa ei ole datiivia, mutta suomessakin kokijanäkökulmaisuutta koodataan käyt-
täen muuta kuin nominatiivisubjektia. Pelottaa-tyyppisten verbien5 verbinetinen partitiivi-
objekti on yksi tapa, toisaalta kokija voidaan koodata myös ns. datiivigenetiivillä ja ades-
siivilla (minun/minulla on nälkä).

Lopuksi

Lähdin liikkeelle siitä, että tilanteen hahmottuminen heijastuu kielelliseen ilmaukseen.
Mentaalisista asioista puhuttaessa hahmotusmahdollisuuksia on monia ja tämä näkyy siinä,
että ilmausmahdollisuuksiakin on monia.

Etsiessäni selitystä sille, mitkä tekijät vaikuttavat puolestaan ilmaisutavan valintaan
kussakin tilanteessa, päädyin siihen, että asiaan vaikuttaa topikaalisuus diskurssissa. Esim.
pelosta puhuttaessa valitaan joko ilmaus kokija pelkää ärsykettä tai ilmaus ärsyke pelottaa
kokijaa sen mukaan, onko diskurssissa topiikkina kokija vai ärsyke. Argumentin topikaali-
suus kertoo siitä, että se on sillä hetkellä puhujan huomion ensisijaisena kohteena. Topiikki
pääsee lauseen verbinetiseksi argumentiksi eli verbien pelätä ja pelottaa kyseessä ollessa
subjektiksi. Näin on nimenomaan silloin, kun asiat esitetään ”objektiivisesti” eli ikään kuin
ulkopuolisen havainnoijan näkökulmasta.

Toisaalta totesin, että erityisesti silloin, kun asia esitetään kokijan omasta näkökulmasta,
käytetäänkin pelosta puhuttaessa ilmaustyyppiä kokijaa pelottaa. Tällaiselle kokijanäkö-
kulmaiselle ilmaustavalle löytyy paralleeleja myös muista kielistä. Tällöin kokija mielel-
lään kielennetään eri tavalla kuin tavallinen subjekti tai objekti. Monissa kielissä kokija-
argumentti esiintyy datiivissa, mutta suomen kielen ratkaisu on partitiivimuotoinen argu-
mentti, joka on verbinetisellä paikalla.

                                                          
5 Pelottaa-verbin tapaan voidaan tunneverbeistä käyttää ainakin seuraavia verbejä:

harmittaa, hatuttaa, himottaa, hirvittää, huolettaa, hävettää, ihmetyttää, iljettää, inhottaa, kaduttaa,
kainostuttaa, kammottaa, keljuttaa, kenkuttaa, kismittää, kiukuttaa, korveta, nolottaa, pelottaa,
potuttaa, pänniä, risoa, sapettaa, surettaa, säälittää, tympiä, tympäistä, ujostuttaa, vituttaa, ällöttää.
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Mämmilän Mukun suomi
– ulkomaalaispuhetta vai pelkkää fiktiota?

Kirsti Siitonen Maisa Martin
Turun yliopisto Jyväskylän yliopisto

Mukku ulkomaalaissuomen edustajana

Ulkomaalaisen puhuman suomen tunnistaminen kuuluu äidinkielisen puhujan kielellisiin
taitoihin samalla tavalla kuin muunkin puheen variaation paikantaminen. Se on osa kie-
lellistä tietoisuuttamme ja pohjautuu kokemuksiimme ulkomaalaispuheesta. Myös fiktiivi-
sen henkilön kielenkäyttö vaikuttaa tämän tietoisuuden syntymiseen tai muokkautumiseen
riippumatta siitä, muistuttaako kirjailijan luoman henkilön puhe todellisten ihmisten pu-
hetta. Lapsetkin tietävät, kuinka Tarzan puhuu, ja matkivat tätä kielimuotoa leikkiessään
ulkomaalaista.

Taivutusmuotojen moninaisuutta pidetään usein suomen kielen ominaisimpana piir-
teenä, joten yksinkertainen kirjallisuuden tapa simuloida ulkomaalaispuhetta on jättää sanat
taivuttamatta tyyliin minä (olla) Tarzan, minä haluta Jane. Ulkomaalainen puhuja voidaan
erottaa muista tarinan henkilöistä myös panemalla hänet puhumaan jotain suomen murretta
tapailevaa kielimuotoa. Kumpikaan näistä keinoista ei tuota todellista ulkomaalaispuhetta
muistuttavaa kieltä. Tuskin se on kuitenkaan lukijoita pahemmin haitannut, ainakaan aiem-
min, sillä ennen 1990-lukua ei kovin moni ollut ulkomaalaissuomea kuullutkaan. Vasta
kymmenkunta vuotta sitten alkoi ulkomaalaisia suomenpuhujia ilmaantua lähes jokaisen
tuttavapiiriin, ja nyt ainakin televisio tuo tätä vierassuomea joka kotiin.
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Kirjailijat eivät yleensä kirjoita ”täydellistä” murretta, vaikka lukijat sitä heiltä joskus
vaativatkin.1 Tavallisempaa – ja lukijan kannalta helpompaa – on hyödyntää murrepiirteitä
repliikeissä tai muussa tekstissä vain sen verran, että lukijalle muodostuu mielikuva mur-
teellisesta kielestä. Tietoisesti tai tiedostamatta kirjailijat siis ilmaisevat puhekielen variaa-
tiota sisällyttämällä dialogiin vain joitakin leimallisia piirteitä, joiden avulla lukija voi
tunnistaa puhujan tiettyyn ryhmään kuuluvaksi.

Tunnetuimpia Suomen nykykirjallisuuden ulkomaalaishahmoja on Tarmo Koiviston
luoma Mämmilän Mukku, afrikkalainen hämäläisessä pikkukylässä. Hän on kiinnostava,
koska hän edustaa sarjakuvassa pakolaista tai muukalaista yleisemminkin. Siksi selvitte-
lemme tässä kirjoituksessa, mitkä ovat ne kielelliset keinot, joilla mielikuva muukalai-
suudesta luodaan. Onko Mukku tunnistettavissa ulkomaalaiseksi repliikkiensä perusteella,
ilman kuvan mustien kasvojen apua? Löytyykö Mukun puheen piirteitä todellisesta ulko-
maalaispuheesta? Kuinka mämmiläläinen tai hämäläinen Mukku on? Onko Mukun kieli
samanlaista kuin joidenkin kaunokirjallisuuden vanhempien ulkomaalaisten?

Etsiäksemme vastauksia näihin kysymyksiin teimme testin, jossa joukolle suomalaisia
annettiin luettavaksi Mukun ja Mämmilän suomalaisten sarjakuvahenkilöiden keskusteluja
ilman kuvia. Koehenkilöitä pyydettiin kuvailemaan puhujia ja perustelemaan päätelmiään.
Varsinaista tutkimusaineistoamme ovat Mukun ja hänen keskustelukumppaneidensa replii-
kit Mämmilä-albumeissa. Niistä olemme koonneet piirteitä, jotka erottavat Mukun puheen
sarjan muiden henkilöiden puheesta. Vertaamme Mukun puhetta myös sekä muiden kirjal-
listen ulkomaalaisten puheeseen että todellisilta maahanmuuttajilta äänitettyyn aineistoon
selvittääksemme, löytyykö Mukun puheen frekventtejä ominaisuuksia myös näistä, vai
edustavatko ne pelkästään Koiviston käsitystä ulkomaalaisten puhetavasta.

Kuka puhuu?

Tunnistus- ja kuvailutestiin osallistui 103 äidinkielenään suomea puhuvaa keskisuoma-
laista. Joukossa oli ATK-alan ihmisiä, suomen kielen ja puheviestinnän opiskelijoita, jalka-
pallojoukkue ja erään pienyrityksen työntekijät. Testi järjestettiin osana toista tutkimusta,
joten koehenkilöt tekivät samalla kertaa kolme muuta tehtävää.2 Tässä esiteltävä tehtävä
oli testin lopussa, eivätkä edes testiä koehenkilöille teettäneet opiskelijat tienneet etu-
käteen, mitä siinä oltiin tutkimassa. Kaikki koehenkilöt olivat aikuisia. Heistä 48 oli alle
26-vuotiaita ja 55 tätä vanhempia. Naisia oli 61 ja miehiä 42.

1 Tuorein esimerkki tästä on syksyllä 2000 lehdistössä ja 13. B 15.10. 2000 Turun Kirjamessuilla
käyty keskustelu Heli Laaksosen Pulu uis Brunokokoelman kielen “aitoudesta”.

2 Tässä yhteydessä haluamme kiittää Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen syventävien
opintojen suomi toisena ja vieraana kielenä -kurssin opiskelijoita, jotka keräsivät testiaineiston
kevätlukukaudella 2000. Mukana olivat Rikka Hihnala, Annukka Isomaa, Tiina Järvinen, Minna
Koivunen, Jenni Laamanen, Jane Latvala, Niina Lilja, Sari Nenonen, Mirka Pihkanen, Anu Sal-
mu, Ulla Sivonen ja Kaisa Tukia.
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Koehenkilöille annettiin luettaviksi Mämmilä-albumeista valitut keskustelunpätkät il-
man kuvia (ks. liite 1, joka toimii samalla pienenä näytteenä Mukun puheesta). Ohje oli
tällainen:

"Seuraavassa on A:n, B:n ja C:n välisiä pieniä keskusteluja. Lue keskustelut ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin ensivaikutelmasi perusteella:
1. Kuvaile henkilöitä!
2. Mistä kielenpiirteistä päättelet , että A, B ja C ovat kuvailemasi kaltaisia henkilöitä?
Kummankin kysymyksen kohdalla oli tilaa vastata kaikkien kolmen henkilön osalta. A:ta ja B:tä eli
muita mämmiläläisiä kuin Mukkua koskevia vastauksia emme tässä käsittele.

Kaksi koehenkilöä kolmesta (68/103) tunnisti puhujan C ei-suomalaiseksi. Näistä 57 ei
määrittele kansallisuutta sen tarkemmin, neljä arvelee C:tä venäläiseksi, kolme virolaiseksi,
ja muita arvauksia ovat kreikkalainen, eteläeurooppalainen, mustalainen ja ”kurtistani-
lainen”. Lisäksi Mukkua arvelee romaniksi yksi niistä, jotka kuvasivat C:tä ensisijaisesti
muilla, lähinnä luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia kuvaavilla termeillä. Maalaisena tai
junttina häntä pitää neljä ja turkulaisena kaksi vastaajaa. Muissa kuvauksissa ei määritelty
ryhmää, johon Mukku kuuluu.

C:n luonteenpiirteitä kuvattiin enimmäkseen positiivisilla määritteillä. Empaattisuuteen
liittyviä piirteitä (huolehtivainen, sosiaalinen, auttavainen, hyvä kaveri tms.) mainittiin 28
kertaa, puheliaisuuteen ja iloisuuteen liittyviä 25. Lisäksi oli muita yksittäisiä myönteisiä
mainintoja (sivistynyt, ajatteleva, tunteellinen tms.). Toisaalta Mukku nähtiin myös ärsyttä-
vänä, viinaan menevänä, epärehellisenä, viekkaana veijarina tms. (17 mainintaa). Lisäksi
joukossa oli neutraalejakin kuvauksia: mies (5), järjestelijä, pohtija tms.

Kuvausten perusteluista valtaosa liittyy kieleen. Huono suomen kieli on 58:n vastaajan
ensimmäinen perustelu sille, että Mukkua pidetään ulkomaalaisena, mutta vain harva
heistä tarkentaa väitettään. ”Huono” ei ilmeisesti tässä kuitenkaan viittaa vain poikkea-
miin hyvästä yleiskielestä, koska myös A:n ja B:n suomi sisältää puhekielisyyksiä ja
hämäläisyyksiä (vrt. Honkala 1999). Muita kieleen liittyviä perusteluja ovat puheen laatu
ja määrä (14). Muutama on tehnyt tarkempiakin kielellisiä havaintoja: vokaalisoinnun
horjuminen (4), taivutusvirheet (3), lyhyet lauseet (2), sanavalinnat (2). Puheen aiheet tai
sisältö ohjaavat 15 vastaajan päätelmiä. Muut perustelut (14) liittyvät Mukun toimintaan,
lähinnä pullon tuomiseen sairaalaan, jonka toiset ymmärtävät avuliaisuudeksi, toiset kie-
roksi kaupankäynniksi ja potilaan petkuttamiseksi.

Kolmasosa informanteista ei tunnista Mukkua ulkomaalaiseksi tai ei ainakaan pidä sitä
mainitsemisen arvoisena persoonallisuuden piirteenä. On mahdollista, että osa näistäkin
vastaajista olisi havainnut ulkomaalaisuuden, jos sitä olisi suoraan kysytty; nythän moni
kuvasi pelkästään C:n muita ominaisuuksia. Tämä viittaa siihen, että Mukku on pitkälle
edistynyt oppija tai toisen kielen käyttäjä.3 Hänhän selviytyy mainiosti suomalaisessa kieli-
yhteisössä, eikä hänen ulkomaalaisuutensa ole (enää) hänen ainoa tai ensimmäinen attri-
buuttinsa.

3 Termien toisen kielen oppija ja toisen kielen käyttäjä rajanvedosta on keskusteltu viime aikoina.
Mm. Vivian Cook kyseenalaisti oppija-termin käytön EUROSLA:n plenaariesitelmässään Starting
from the L2 user (Krakova 8.9.2000), koska se asettaa normiksi yksikielisyyden sekä jättää huo-
miotta toisen kielen kognitiivisten prosessien erikoislaadun ja L1-taidot.
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Kukaan vastaajista ei maininnut tunnistaneensa Mukkua tai muita mämmiläläisiä, eikä
yksikään testiä koehenkilöillä teettäneistä suomen kielen opiskelijoista keksinyt, mistä kat-
kelmat olivat peräisin. Kirjoituksena esitetyn puheen muoto ja sisältö olivat siis hyvin toden-
näköisesti päätelmien ainoat lähtökohdat. Puheessa täytyy siis olla piirteitä, jotka koetaan
ulkomaalaisiksi � muutenhan ei niin moni vastaajista olisi havainnut Mukun ulkomaalai-
suutta. Täydellistä tämä tunnistaminen ei kuitenkaan ole, eikä tunnistamisen perustelukaan
aina ole kielellinen, vaan päätelmä on tehty esimerkiksi siitä, että Mukku nähdään alkoholin
salakuljettajana ja siitä syystä mielletään ulkomaalaiseksi. Joka tapauksessa Koivisto on on-
nistunut luomaan kielimuodon, jonka useimmat tunnistavat ulkomaalaissuomeksi. Millaista
siis on Mukun kieli, mitkä ovat sen omaleimaiset piirteet ja miten se eroaa muiden
Mämmilän asukkaiden kielestä?

Mukku puhuu

Mukun kieli on erittäin rikasta, hänellä on laaja sanavarasto ja hän tuntuu ymmärtävän hyvin
monenlaisia ilmaisuja. Silti Mukun puheesta löytyy lukuisia piirteitä, jotka eivät ole
tyypillisiä suomalaisille mutta joita on todellisessakin ulkomaalaispuheessa. Tällaisia ovat
esimerkiksi vokaaliharmonian puute, sanojen taivuttamatta jättäminen, haparointi verbin
rektioissa ja astevaihtelussa sekä muu äänteiden kestojen horjunta. Esimerkiksi geminaatio
on paljon laajempaa kuin missään suomen murteessa. Lauseitten rakentaminenkin tuottaa
ongelmia.

Erityistarkastelun kohteeksi olemme ottaneet tässä artikkelissa verbien preesensin
myönteiset persoonamuodot. Tekstissä on 159 kontekstia, joissa verbin preesensin persoo-
namuoto on pakollinen. Tyypillistä ulkomaalaispuheelle on, että yksikön 3. persoonan
muoto yleistetään kaikkiin persooniin (Inkilä 1997: 119). Käytämme tästä verbivartalosta
nimitystä yleispersoonainen.4 Tämä vartalo on tavallinen Mukulla. Mukun persoonamuo-
doista 152 eli 96 % on yleispersoonaisia: ma kiitta Allah (8:48)5; sa pelasta minu vaimo
(8:48); me teke sopimus (10:34). Yleispersoonaisista Mukun välikielen verbimuodoista 12
on murteellisesti geminoituneiden yksikön kolmannen persoonan vartaloiden yleistyksiä:
ma näkke (8:43), ma löyttä (8:43) ja me soppi (10:26) (ks. luku neljä), joita emme ulko-
maalaispuheessa ole tavanneet.

Muunlaisia muotoja on seitsemän. Kahdessa tapauksessa esiintyy infinitiivi, esim. mä
tuoda ens kerta lissä (8:17). Korrekteja tapauksia on viisi: ma teeta juon (8:15) sekä ne
neljä kertaa, jolloin Mukku käyttää oikein olla-verbin yksikön 3. persoonan muotoa: mu
nimi on Muhammed Al-Zomal (8:10); mika se on (8:14). Kaikki on-esiintymät sisältyvät
Mukun ensimmäisiin 17 repliikkiin Mämmilä-albumeissa. Myöhemmin Mukku käyttää
systemaattisesti (12 kertaa) olla-verbin yksikön 3. persoonana yksikön 1. persoonan varta-
loa eli yleispersoonaista muotoa ole: tää ole Suomi (10:23); maailma ole kaunis (8:43);
se ole yks klaani (10:23). Edellä mainitut esimerkit saattavat olla korrekteja siksi, että oman
nimen sanominen ja kysymys ”mikä se on” opitaan helposti fraasimaisina kokonaisuuk-

4 Sovellamme tässä Numminen-Jalavan pro gradu -tutkielmassa (1994) käyttämää nimitystä.
5 Merkinnällä tarkoitetaan Mämmilä-albumia nro 8 sivua 48.
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sina. Tämä sopisi hyvin siihen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan kieltä tuotetaan ensin
ulkoa opittuina palasina, jolloin epäsäännöllisetkin muodot (tässä on) ovat kohdekielen
mukaisia. Sen jälkeen abstrahoidaan sääntö, joka saatetaan yliyleistää epäsäännöllisiinkin
sanoihin (vrt. ole-tapaukset). Tosin toiset kaksi tapausta, joissa olla-verbin yksikön 3. per-
soona on on-muodossa, vihjaavat pikemminkin siihen, että Koivisto Mukun ilmestyttyä
Mämmilään vielä etsii sitä kielimuotoa, joka olisi Mukulle sopiva. Nämä kaksi esimerkkiä
eivät nimittäin ole fraasinomaisia: onkko han pianveljeilija (8:14); Viljaimilla on muslimi-
sydän (8:15).

Mukku ja murteet

Mämmilän peruskielimuodot ovat hämäläismurre ja nykypuhekieli. Honkala (1999) on
Mämmilän kieltä tutkivassa pro gradu -työssään kiinnittänyt huomiota kahteentoista kielen-
piirteeseen ja tutkinut niiden puhekielisyyden astetta sosiolingvistisesti. Mukun kieltä
Honkala ei ole tutkinut. Vanhimmat ja nuorimmat mämmiläläiset ovat puhekielisimmät,
mutta eri tavoin: vanhimmat hämäläismurteisia ja nuorimmat nykypuhekielisiä, keski-
ikäisten ryhmillä on muita enemmän standardisuomen muotoja. (Honkala 1999: 82.) Miten
Mukku sitten sijoittuu tähän joukkoon?

Honkalan tutkimat puhekieliset piirteet ovat yleiskielen ts:n ja d:n vastineet, avartuneet
diftongit, painottoman tavun i-lopuisen diftongin jälkikomponentti, eA-, OA- loppujen
assimiloituminen, i:n loppuheitto, tunnukseton 3. infinitiivin illatiivi, monikon 1. persoo-
nan inkongruenssi, yksikön 1. ja 2. persoonan pronominin pikapuhemuodot, verbien pika-
puhemuodot, kysymysmorfeemi onks ja suffiksiton omistusmuoto (Honkala 1999: 20).

Näistä piirteistä Mukun kielestä on tutkittu yhdeksää; 3. infinitiivin illatiivia, monikon
1. persoonaa eikä verbien pikapuhemuotoja esiinny. Mukku sijoittuu selvästi puhekielisten
hämäläisten ryhmään. Vain kolmen piirteen osalta Mukku on lähempänä standardisuomea
kuin puhekieltä. Honkala on laskenut kunkin tutkimansa ryhmän puhekielisten ilmausten
keskimääräisen essintymisprosentin ja saanut ns. puhekielisyysindeksin (1999: 70). Mukun
keskimääräinen puhekielisyysindeksi on mittaamamme yhdeksän piirteen osalta lähellä
Mämmilän vanhojen puhekielisyysindeksiä. Paljon Mukkua yleiskielisempiä ovat nuoret ja
keski-ikäiset mämmiläläiset (Vrt. Honkala 1999:81).

Mukku saattaa ensilukemalta vaikuttaa hämäläiseltä, mutta tarkempi analyysi osoittaa,
että kyseiset piirteet ovatkin yhteisiä hämäläismurteille ja nykypuhekielelle. Näin ollen
Mukku onkin sijoitettava nykypuhekieltä puhuvien nuorten rinnalle. Leimallisia hämäläi-
syyksiä meitin, teitin tai sannoo, tullee ei Mukun puheessa esiinny. Verbien 3. infinitiivin
illatiivin kertoon, tekkeen -muotojen esiintymistä ei voi todentaa, koska sellaisissa koh-
dissa, joissa tämä muoto tarvittaisiin, Mukku käyttää muotoa, joka voisi yhtä hyvin olla
1. infinitiivi tai yksikön kolmanteen persoonaan pohjautuva yleispersoona.

Mukun kielessä on lyhyet loppuvokaalit. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tämä
piirre ei viittaa hämäläisyyteen. Myöskään loppu-n:n kato ei ole hämäläisyyttä. Mukun
geminaatio, silloin kun se on murteidenmukaista, osoittautuu lounaismurteiden erikois-
geminaation kaltaiseksi. Se koskee vain k:ta, p:tä, t:tä ja s:ää ja esiintyy myös pitkän tavun
jäljessä. Sen piiriin kuuluvista 47 tapauksesta 81 % on geminoitunut: appu 'apua' (9:33),
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mukka 'mukaan' (9:33), oikke 'oikein' (9:34) ja lissä 'lisää' (8:17). Tämän lisäksi on
murteidenvastaisia geminaatioita 29 tapausta: jokka 'joka' (8:17), päivvä 'päivä' (8:17),
mikkä 'mikä' (8:33) ja naappuri 'naapuri' (8:22). Sellaista hämäläismurteen mukaista gemi-
naatiota, jota ei esiintyisi lounaismurteissa, ei Mukulla ole. Esimerkiksi Mukulla on lause
vaimo elä ja tule tänne (8:43), joka hämäläismurteissa kuuluisi ”vaimo ellää ja tullee tän-
ne” ja lause sit ne pane koko kauppunki pala (8:43), joka olisi hämäläismurteisena ”Sitten
ne pannee koko kaupunkin pallaan”.6 Edellisen perusteella on jo mahdollista todeta, että
Mukun puheessa on melko paljon lounaismurteisuuksia. Mukun lounaismurteenomaiset
lyhytvokaaliset kolmannen persoonan muodot ja loppu-n:ttömät ensimmäisen persoonan
muodot ovat siten mahdollisia suomen kielen muotoja, eivät välttämättä ulkomaalais-
puheen piirteitä.

Mukku ja muut ulkomaalaiset

Samanlaista vokaaliharmonian puutetta, sanojen taivuttamatta jättämistä tai äänteiden kes-
tojen horjuntaa kuin Mukulla esiintyy kaikissa ulkomaalaissuomen aineistoissa (H. Koi-
visto 1994, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksen ASTA-aineisto, pohjoismainen
FISU-aineisto, Obradovic 1996 jne.). Nimenomaan tässä käsiteltyjen verbimuotojen osalta
Numminen-Jalava on tutkinut Lounais-Suomessa asuvan thaimaalaisen spontaanioppijan
puhetta. Hän on verrannut informanttinsa persoonamuotoja yleiskieleen. Tällöin kohde-
kielenomaisia muotoja on 32 % ja yleispersoonaisia 63 % (1994: 45). Mukulla kohdekielen
mukaisia muotoja lounaismurteiset mukaan lukien on 43 %.

Vaikka Mukun puheen monet piirteet muistuttavat aidon ulkomaalaissuomen piirteitä,
hän on kuitenkin fiktiivinen henkilö. Muukalaisia on suomalaisessa kirjallisuudessa esiin-
tynyt ennenkin. Vanhastaan ulkomaalaisten puhetta on leimannut esimerkiksi 1. infinitiivin
käyttö predikaattina ja objektin taipumattomuus, esim. Igumen olla vihainen (Swan 1962:
142), siellä minä olla koko yö (Sjölund 1996: 48) vrt. mut eikkö Mekka olla ettelässä
(8:22). Ulkomaalaispuheessa se ei kuitenkaan ole tavallista, esim. Numminen-Jalavan in-
formantilla näitä tapauksia on vain 0,5 % (1994: 45).

Henkilö voidaan merkitä ulkomaalaiseksi myös niin, että hän ensimmäisessä replii-
kissään jättää sanat taivuttamatta, mutta osaakin jatkossa käyttää hyvinkin kompleksisia
taivutusmuotoja, silloinhan lukija jo tietää hänet toiskieliseksi (esim. Swan 1962: 141–143).
Koivisto ei käytä tätä keinoa, vaan Mukku puhuu systemaattisesti vierassuomea.

Eräs suomalaisen kaunokirjallisuuden traditio on panna ulkomaalaiset tai muuten "eri-
laiset" henkilöt puhumaan jotakin suomen murretta. Lounaismurre on suosittu valinta.
Sjölund on tutkinut pro gradu -työssään käännösromaanien afroamerikkalaisten puhumaa
kielimuotoa. Aineistona hänellä ovat Yrjö Kivimiehen vuonna 1927 ja Jarkko Laineen
vuonna 1972 tekemät suomennokset Mark Twainin teoksesta The Adventures of Huckle-
berry Finn ja Seppo Loposen suomennokset Toni Morrisonin teoksista The Bluest Eye ja
Song of Solomon. Sjölundin (1996) mukaan Laine käyttää Turun murretta ja Loponen kir-
jallisuuden tarpeisiin sovitettua puhekieltä. Kivimiehen suomi vaikuttaa ensilukemalta suo-

6 Kiitoksia Kari Nahkolalle näiden esimerkkien kääntämisestä hämeeksi.
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mentajan keksimältä ”vajaasuomelta”. Yksi sen ilmiö on jo edellä Mukun yhteydessä mai-
nittu yksikön 3. persoonan ole, joka esiintyy myös Kivimiehellä: yksi ole rikas, toine ole
köyhä; jaa, mut teil ole pyssy (Sjölund 1996: 46). Tarkempi analyysi osoittaa Kivimiehen
käännöksen kuitenkin kielimuodoksi, jossa esimerkiksi suurin osa fonologisista ja morfo-
logisista yleiskielestä poikkeavista piirteistä onkin lounaismurteisia. (Sjölund 1996: 52.)
Edellä löysimme lounaismurteisuuksia myös Mukulta. Onkohan Mukku ennen Hämeeseen
muuttoaan ollut lounaissuomalaisessa vastaanottokeskuksessa? Vai onko Koivisto tietoi-
sesti jatkanut traditiota tai tiedostamatta kokenut lounaismurteenomaisen puheen ulko-
maalaisen puheeksi?

Millä perustein Koivisto on sitten valinnut puhujien kielimuodon? Koivisto on haas-
tattelussa kertonut (Honkala 1999: 127), että eri henkilöiden kielimuoto on syntynyt intui-
tiivisesti kunkin tyypin ja osittain lapsuuden muistikuvien mukaan. Ilmeisesti Mukun kieli
on muotoutunut myös tiedostamatta, ehkä satunnaisesti ulkomaalaisilta kuullun puheen
perusteella tai sitten suomalaisen kaunokirjallisuuden tradition pohjalta. Joka tapauksessa
tuloksena on niin Mämmilän alkuasukkaiden kuin Mukunkin osalta melko hyvä likiarvo,
jos fiktiivisten henkilöiden kieltä verrataan niiden todellisten ihmisten puheeseen, joita
nämä henkilöt joissakin suhteissa esittävät. Kielen mallit saattavat kuitenkin tulla monelta
taholta.

Puhuuko Mukku oikein?

Mukun kieli pakenee analyysiä. Toki selviä vierassuomen piirteitä on. Toisaalta hämäläi-
syyksiltä näyttävät piirteet ovatkin usein yleispuhekielisyyksiä ja yleispuhekielisyydestä
poikkeavat hämäläisyyden kaltaisuudet osoittautuvatkin lopulta lounaismurteisuuksiksi
niin kuin joskus muunkin kaunokirjallisuuden ulkomaalaispuheen piirteet. Myös Mukun
geminaatallinen yksikön kolmannen persoonan vartalo, joka on yleistynyt eri persooniin
(ma näkke, soppi, pittä jne.), saa lopulta selityksen eri kielimuotojen yhteisvaikutuksen
kautta. Jos nimittäin Mukun kohdekieleksi ajatellaan Mämmilän murre, tämä on odo-
tuksenmukainen välikielen piirre.

Jotkin Mukun puheen piirteet lienevät tahallisia vitsejä. Kun Mukulla on usein lyhyt
äänne siinä missä standardisuomessa on pitkä, esimerkiksi sanojen Summa ja Kollaa lyhyt-
äänteiset muodot Suma ja Kola (10:23) ovat yhtä aikaa sekä kaksimerkityksisiä suomen
sanoja että Mukun kieltä. Samoin äänteiden pituuden ja vokaalisoinnun horjunta tarjoaa
kaksi tulkintaa ilmaisulle (sina otta ny su tautte (8:17): 'sinä otat nyt suun täyteen/ sinä otat
nyt sun tautiin', tai pula suussa paha puhuu (8:14)) tai mahdollisuuden leikittelyyn (ma
autto osta, mut ensi autta nosta (8:32)).

Joitakin oppijoille tyypillisiä virheitä Mukku ei voisikaan tehdä, koska ne vaikeut-
taisivat lukemista. Tällaisia ovat vaikkapa väärän persoonan valinta (esim. missä sinu asun,
Numminen-Jalava 1994: 78) tai on-verbin käyttö predikaatin edellä (minä on kävelee
kaupunki (mts. 68), joita Numminen-Jalavan aineistossa on 4 % (mts. 45). Kasvokkais-
tilanteessa tällaisten muotojen käyttö on mahdollista, kun väärinymmärrykset voidaan
selvittää, mutta sarjakuvakontekstissa ne saattaisivat olla käsittämättömiä.



263

Mukku on tietenkin yksilö, kyseessä on siis idiolektin tutkimus. Jos kertomuksessa olisi
useita ulkomaalaisia sarjakuvahenkilöitä, joutuisi niin kirjailija kuin tutkijakin ottamaan
huomioon myös äidinkielen mahdollisen vaikutuksen suomenkieliseen puheeseen. Fiktii-
visen idiolektinkin on kuitenkin oltava riittävän todentuntuinen, jotta lukija tavoittaisi
kirjoittajan luoman henkilökuvan. Tähän riittävät jotkin kyseisen kielimuodon leimalliset
piirteet usein silloinkin, kun käytettävissä ei ole kuvaa, kuten tässä raportoidussa testissä.
Tavalliselle sarjakuvan kuluttajallehan on lisävihjeenä tarjolla Mukun musta olemus.
Tietääksemme kukaan ei ole myöskään ryhtynyt julkisesti keskustelemaan siitä, onko
Mukun kieli oikeaa ulkomaalaispuhetta, samaan tapaan kuin kirjailijoiden murteen ”oikeel-
lisuutta” usein arvostellaan. Nähtäväksi jää, muuttuuko lukijoiden vaatimustaso sitä mukaa,
kun ulkomaalaisten tapa puhua suomea tulee tutuksi yhä useammalle.

Lähteet

ASTA = Alkuvaiheen suomi toisena kielenä aikuisilla. Tarja Puron keräämä aineisto. Säilytteillä
Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksessa.

FISU = Finska som universitetsämne i Norden. Kaarlo Voionmaan keräämä aineisto. Säilytteillä
Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksessa.

Honkala, Saija 1999: Hämäläismurteisen yhteisön illuusio - Mämmilä-sarjakuvan henkilöiden kielen
analyysia. Pro gradu -työ. Säilytteillä Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen
laitoksessa.

Inkilä, Teija 1997: Suomi toisena kielenä: maahanmuuttajalasten sanaston ja morfologisen verbi-
systeemin kehitys. Pro gradu -työ. Säilytteillä Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen
laitoksessa.

Koivisto, Helinä 1994: Ulkomaalaissuomen syntaksia. Folia Fennistica & Linguistica.Tampereen
yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 17. Tampereen yliopisto,
Tampere.

Numminen-Jalava, Minna 1994: Suomi toisena kielenä: persoonan ilmaiseminen thaimaalaisen spon-
taanioppijan välikielessä. Pro gradu -työ. Säilytteillä Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen
kielitieteen laitoksessa.

Obradovic, Maarit 1996: Suomi toisena kielenä: finiittiverbien funktiossa esiintyvät ilmaukset viiden
somalin suomen kielessä. Pro gradu -työ. Säilytteillä Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen
kielitieteen laitoksessa.

Sjölund, Sanna 1996: Yhdysvaltain mustien englanti suomentajan ongelmana. Pro gradu -työ.
Säilytteillä Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksessa.

Swan, Anni 1962: Me kolme. Kolmas painos. WSOY, Porvoo.

Aineistolähteet

Koivisto, Tarmo 1992: Mämmilä. Naapurin neekeri. Sarjakuvakirja Suomesta 8. Osuuskunta käyttö-
kuva, Tampere.

Koivisto, Tarmo 1994: Mämmilä. Ladoja ja dollareita. Sarjakuvakirja Suomesta 9. Osuuskunta
käyttökuva, Tampere.

Koivisto, Tarmo 1996: Mämmilä. Täällä tähtikiekon alla. Sarjakuvakirja Suomesta 10.Osuuskunta
käyttökuva, Tampere.
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Liite 1 Tunnistustehtävässä olleet keskustelujaksot

Toisin kuin alkuperäisissä tehtävissä, tässä on lukemisen avuksi tummennettu Mukun repliikit.

B ja C tulevat katsomaan A:ta sairaalaan.

A: No vot! Pojat poikkes vilkasee, olenko jo vainaa, vai?
B: Kärsineen näkönen olet kumminkin.
C: Kovasti kippe.
A: Ei repusta sattuis löytyyn mittään... tehokkaampaa..?
B: Löytyy... Kaveri hommas.
C: Sina mun veli. Veli pittä autta ja kavveri ei jätetä. Sina otta ny su tautte ja...
A: Älä helkkarissa ruppee esitteleen sitä! Pullo piiloon ja äkkiä!
C: Maksa pittä tästä paljo. Sä yks ryppy otta jokka päivvä. Mä tuoda ens kerta lissä.
A: Ei tartte... ...otat sen sitten Viljamin kanssa... mun muistokseni... (8:17)

- - -

B: Olihan se jotakin hirveen hianoo... se juama? Täh?
C: Yks vanha yrttilääkke. Oikke huva. Mut kamelikusimaku. (8:17)

- - -

C: Mikkä sun miali vaiva?
A: Pinoovat pian mun kahteen kasaan... Toiseen luut ja toiseen lumput...
C: Ei sa ole kasa luut! Ei sa ole kasa tukka kans, ku partturi siivoa se pois. Sillo sa itte ole vähä

toise näkköne joku toine paikka. (8:33)

- - -

A on juuri kosimassa Hilkkaa, kun C tulee paikalle.
C: Onneks olkko! Mä näki Hilkkan hymy! Se ruppe sun vaimo!? (8:33)

- - -

Keskustellaan kateudesta.

B: Jonkun katteellisen kilpailijan pahanilkistä panettelua.
C: [Ma sano et] nii iso kateus ei ole olemassa, ettei se pikkusialun sissä – eikä nii piäni kateus,

että se avara sialu sissä mahtu. (8:44)



Saamen klusiilien astevaihtelun iästä

Merlijn de Smit

Turun yliopisto

Taustaa

Saamessa tavattava paradigmaattinen astevaihtelu perustuu historiallisesti kahteen erilaiseen
foneettiseen tendenssiin, nimittäin vartalokonsonantismin kvantitatiiviseen pidennykseen avo-
tavun edellä ja tiettyjen konsonanttien (klusiilien, affrikaattojen ja itäsaamessa myös sibilant-
tien) kvalitatiiviseen heikennykseen umpitavun edellä. Ensimmäinen tendenssi esiintyy koko
saamen alueella, lukuun ottaen eteläsaamen, jossa paradigmaattista astevaihtelua ei ole, vaan
vartalokonsonantismi esiintyy etymologisesti lyhyen vokaalin jälkeen geminaattana toisen ta-
vun avo- tai umpinaisuudesta huolimatta. Vartalokonsonantismin pidennyksen rekonstruointi
kantasaameen on tuskin kiistanalaista, vaikka tämän äännekehityksen tekijöistä ei ole ollut yk-
simielisyyttä. Karl Bernhard Wiklund (1891: 31; 1896: 110) piti geminaattaklusiilien mukaista
analogiaa syynä pidennykseen: hän esitti, että alun perin geminaattaklusiilien tapauksessa
esiintyneen kvantitatiivisen astevaihtelun (*kk : kk) mukaan yksinäisklusiilien kvalitatiivinen
astevaihtelu muuttui myös kvantitatiiviseksi: *k : γ > *`k : γ. Tämä analoginen muutos levisi
myöhemmin koko vartalokonsonantismiin. Tähän selitykseen ovat yhtyneet Erkki Itkonen
(1977: 13) ja Mikko Korhonen (1981: 143). On ilmeistä, että selitys sisältyy oletukseen mo-
lempien äännetendenssien suhteellisesta kronologiasta: vartalokonsonantismin pidennyksen on
täytynyt tapahtua aiemman, heikennykseen perustuvan klusiilien astevaihtelun kehityksen
jälkeen. Toinen mahdollinen selitys juontaa juurensa Castrénista (1858: 64–65, 78), joka esitti,
että saamessa esiintyy skandinaaviseen vaikutukseen perustuva ensimmäisen tavun vahventu-
mistendenssi. Sentraloivan pääpainon aiheuttaman vartalokonsonantismin tai – umpitavun
edellä – vartalovokalismin pidennyksen hypoteesia tukivat myös Wolfgang Schlachter (1954:
7, 18; 1955: 11) ja Björn Collinder (1965: 70).
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Umpitavun edellä esiintyvä kvalitatiivinen heikennys ilmenee monessa enemmän tai vä-
hemmän laajalevikkisessä äänteenmuutoksessa, esimerkiksi vokaalienvälisten yksinäisklusii-
lien ja -affrikaattojen heikennyksessä, likvidan, nasaalin tai puolivokaalin jälkeen esiintyvien
klusiilien heikennyksessä ja tiettyjen konsonanttiyhtymien (esim. *kt, *tk) alkujäsenten heiken-
nyksessä. Ilmiö muistuttaa itämerensuomalaisissa kielissä esiintyvää astevaihtelua, joten mo-
net tutkijat, alkaen ainakin Wiklundista (1896: 112), etsivät sen juuria varhaiskantasuomesta.
Poikkeavia mielipiteitä ovat esittäneet esim. Knut Bergsland (1945: 52–53) ja Robert T. Harms
(1975: 436), jotka pitivät saamessa esiintyvää klusiilien kvalitatiivista astevaihtelua itämeren-
suomalaisena vaikutuksena. Pekka Sammallahti on esittänyt, että klusiilien kvalitatiivinen hei-
kennys olisi tapahtunut kantasaamessa vasta pidennysmuutoksen jälkeen: yksinäisklusiili olisi
heikentynyt mediaklusiiliksi kaikissa asemissa, joissa tämä ei ollut pidennyksen alaista, siis
periaatteessa riippumatta seuraavan tavun avo- tai umpinaisuudesta (Sammallahti 1998: 192).

Seuraavassa haluan pohtia saamen klusiilien heikennyksen alkuperää. Olen nimittäin sitä
mieltä, että kyseessä ei liene kantasaamelainen – saati varhaiskantasuomalainen – äänteen-
muutos, vaan että monet heikennysilmiöt löytyvät ydinalueensa norjansaamen itämurteista ja
itäsaamesta (etenkin koltan- ja inarinsaamesta), leviämättä koko saamen kielen alueelle. Tässä
suhteessa haluaisin erityisesti tarkastella luulajansaamen yksinäisklusiilien astevaihtelua, sillä
luulajansaamessa yksinäisklusiilin heikkoa astetta edustaa tenuisklusiili, mikä voi olla jäännös
pelkästään konsonanttien pidennykseen perustuvasta astevaihtelusta.

Yksinäisklusiilin heikon asteen edustus saamessa

Saamessa vahvassa asemassa pidentyneen yksinäisklusiilin heikkoa astetta voi edustaa tenuis-
klusiili, mediaklusiili, soinnillinen klusiili, spirantti, puolivokaali tai kato. Tenuisklusiili esiin-
tyy yksinäisklusiilin heikkona vastineena piitimensaamen Arjeplogin murteessa (Lagercrantz
1926: 205–206) ja luulajansaamessa (Wiklund 1891: 16; Collinder 1938: 90), esim. kahtat,
prees. yks. 1. pers. katam ‘Reue empfinden’ (LLO). Yksinäisklusiilien *`k:n ja *`p:n heikkoa
astetta edustaa tenuisklusiili myös norjansaamen läntisimmässä murteissa, esimerkiksi Jukkas-
järven murteessa (Collinder 1949: 133). Kuitenkin Lagercrantzin aineistosta Tysfjordin, Parka-
lompolon ja Suijavaaran murteissa ilmenee hienovarainen kvalitatiivinen ero yksinäisklusiilin
heikon ja vahvan asteen välillä; heikkoa astetta edustaa hieman heikentynyt tenuisklusiili,
esim. Tysfjord Ki⋅Hta, yks. akk. Kì⋅`Taw ‘Hand, Arm’ (LW 2452), Suijavaara joHkò, mon.
nom. joKòHK ‘joki’ (LW 1757).

Lagercrantzin sanakirjassa tämä ero ei esiinny piitimensaamen Arjeplogin murteessa, esim.
raHpat preet. du. 3. pers. ra(pajKan ‘öffnen’. Dentaaliklusiili *`t:n heikon asteen poikkeava
edustus norjansaamen alueella lienee tulos siitä, että klusiilin heikkoasteinen vastine on
langennut yhteen äänneparadigmassa jo olemassa olevan dentaalispirantin kanssa. Eteläsaa-
messa alkuperäiset yksinäisklusiilit esiintyvät etymologisesti lyhyen vokaalin jälkeen tenuisge-
minaattoina, etymologisesti pitkän vokaalin jälkeen lyhyinä tenuisklusiileina (Hasselbrink
1983: 45).

Mediaklusiili esiintyy yksinäisklusiilien *`k:n ja *`t:n heikkoasteisena vastineena norjan-
saamen länsialueella (Sammallahti 1998: 12), esim. Koutokeinon murteessa johkà, yks. akk.
joGa  ‘river’ (LO) ja kaikkien alkuperäisten yksinäisklusiilien heikkoasteisena vastineena
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uumajansaamen Mal n murteessa, esim. jòhKat, yks. prees. 1. pers. joGww ‘ja sagen’,
(WWM). Turjansaamessa, saamen kielialueen itäreunalla, alkuperäisen yksinäisklusiilin heik-
koa astetta edustaa soinnillinen klusiili, esim. kiBp, yks. gen. kib ‘kuoppa, syvennys, kolo’,
kiDt(A), yks. gen. kida ‘käsi’ (KKS). Alkuperäisen yksinäisklusiilin heikkoa astetta edustavat
kildininsaamessa spirantit β, δ ja γ (T.I. Itkonen 1916: 17). Inarinsaamessa dentaaliklusiilin
heikkoasteisena vastineena on spirantti δ, kun *`k:n ja *`p vaihtelevat puolivokaalien uv ja v
kanssa (Ba czerowski 1969: 195). Koltansaamessa spirantti esiintyy *`t:n ja *`k:n heikko-
asteisina vastineina, esim. Paatsjoen murteessa jò kkA, yks. gen. joγγa ‘joki’, *`p:n heikko-
asteisena vastineena on puolivokaali v (T.I. Itkonen 1916: 17; Korhonen 1973: 26). Norjan-
saamen itämurteissa tilanne on samanlainen, esimerkiksi Polmakin murteessa jòhk , yks. akk.
jò ‘river’, lohpp i, yks. akk. lo v i ‘permission’, gièht , yks. akk. gìe a ‘hand, arm’(LO).
Loppujen lopuksi kato esiintyy *`t:n heikkoasteisena vastineena joissain norjansaamen länsi-
murteissa, esim. Parkalompelon murteessa: Ki⋅HTa<, mon. nom. Ki(a<

Hk ‘Hand, Arm’ (LW
2452).

Wiklund (1896: 86) piti alun perin spiranttia yksinäisklusiilin alkuperäisenä heikkoastei-
sena vastineena, mutta myöhemmin muutti kantansa (Äimä 1922: 6, 8). Spiranttiedustuksen
kannalla olivat myös Erkki Itkonen (1977: 23–24) ja Wolfgang Schlachter (1991: 168), kun
taas Ravila (1960: 325) ja Collinder (1969: 68, 69) esittivät, että yksinäisklusiilin heikkoa
astetta edusti alun perin klusiili. Myös Sammallahti (1998: 192) on sitä mieltä, että kanta-
saamessa alkuperäinen yksinäisklusiili vaihteli alun perin mediaklusiilin kanssa.

Spirantti- ja puolivokaaliedustuksen suppean maantieteellisen levinneisyyden vuoksi on
ilmeistä, että sitä tuskin voidaan pitää kantasaamelaisena yksinäisklusiilin heikkoasteisena vas-
tineena. Pikemmin eri alkuperää olevien yksinäisklusiilin heikkoasteisten vastineiden ilmenis-
muodoista näkee, kuinka eri heikennyksen vaiheet – höllentyminen, soinnillistuminen, frika-
tiivistuminen (tähän Hyman 1975: 164) – koskevat yhä pienempää aluetta. Poikkeava on
kuitenkin eteläsaamen ja piitimensaamen välillä sijaitsevan uumajansaamen Mal n murteen
mediaklusiiliedustus. Ottamatta huomioon uumajansaamea on yksinäisklusiilien heikennys
edennyt pisimpään länsi- ja itäsaamen rajalla, nimittäin koltansaamessa, inarinsaamessa ja
norjansaamen itämurteissa.

Jos vertaamme yksinäisklusiilien heikennyksen maantieteellistä levinneisyyttä muiden var-
talokonsonantismin heikennysilmiöiden levinneisyyteen, kuva monimutkaistuu. Affri-
kaattojen kvalitatiivista astevaihtelua ei ole luulajan- ja arjeploginsaamessa, esim. Arjeplog

i⋅eH`ci , yks. gen.  ì⋅èci ‘setä’ (LW 534), eikä, toisin kuin yksinäisklusiilien kvalitatiivista
astevaihtelua, aina uumajansaamen Mal n murteessakaan, esim. B`ähtJat, yks. prees. 1. pers.
BätJw ‘drohen’ (WWM). Sibilanttien kvalitatiivinen astevaihtelu esiintyy vain itäsaamessa
(Korhonen 1981: 162–163), *k:n ja obstruentin yhtymien alkujäsenen heikennys esiintyy itä-
saamessa, norjansaamessa ja luulajansaamessa, muttei piitimensaamessa ja sen eteläpuolella.
Mikko Korhosen mukaan (1981: 172) luulajansaamen eteläpuolella puhuttavat kielet ovat
tässä suhteessa uudemmalla kannalla. Tämän lisäksi yhtymän *tk alkujäsen on ollut heiken-
nyksen alaista norjansaamessa (1981: 171) sekä inarinsaamessa ja luulajansaamessa (Collinder
1938: 120–121), muttei koltan- ja kuolansaamessa lukuun ottamatta koltansaamen Paatsjoen
murretta (T.I. Itkonen 1916: 90–91), eikä arjeploginsaamen alueen pohjoisreunalla (Lehtiranta
1992: 50), eikä norjansaamen Jukkasjärven murteessa (Collinder 1949: 155–156). Tässä ta-
pauksessa todennäköinen vahvan asteen sekundaarinen yleistyminen hankaloittaa johtopää-
töksien tekemistä äänteenmuutoksen iästä ja maantieteellisestä levinneisyydestä. Kiinnostava
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on myös likvidan tai puolivokaalin ja klusiilin yhtymien jälkijäsenten heikennys, joka näyttää
esiintyvän seuraavan tavun avo- tai umpinaisuudesta riippumatta, esim. norjansaamen Polma-
kin murteessa ma`l’du  , yks. akk. màlDù ‘untempered iron’ (LO). Heikennys esiintyy norjan-
saamen lisäksi inarinsaamessa (Ba czerowski 1969: 209), kuolansaamessa (T.I. Itkonen 1916:
55, 67) ja koltansaamessa (Korhonen 1973: 38), muttei luulajan- ja arjeploginsaamessa
(Collinder 1938: 118, Lehtiranta 1992: 63, 65), kun taas eteläsaamen etelämurteissa yhtymän
jälkijäsen esiintyy mediaklusiilina, esim. Härjedalenin murteessa (LWH) balDijh ‘erschrecken’,
Ga`lBè ‘Rindskalb’.

Näin muiden heikennysilmiöiden levinneisyys ei välttämättä vahvista sitä ajatusta, että
klusiilien heikennyksen ydinalue sijaitsee länsisaamen ja itäsaamen rajalla.

Luulajansaamen edustus rekonstruoinnin ongelmana

Toisin kuin luulajan- ja piitimensaamessa, uumajansaamessa yksinäisklusiilien astevaihtelu on
kvalitatiivinen. Yksinäisklusiilin heikkoasteinen vastine on mediaklusiili, lukuun ottamatta
tiettyjä loppuheittoisia sanoja, esim. Giahta : Gi aT ‘Hand, Arm’ (WWM). Jos uumajansaamen
Mal n murteen mediaklusiiliedustus on alkuperäisellä kannalla, luulajansaamen ja piitimen-
saamen tenuisklusiiliedustuksen on pitänyt kehittyä tavalla tai toisella mediaklusiilista. Seuraa-
vassa haluan esittää, että luulajansaamen (ja mahdollisesti norjansaamen länsimurteiden)
tapauksessa tällaista kehitystä ei ole mahdotonta kuvitella, mutta kyseenalaista on olettaa sen
tapahtuneen myös piitimen- ja eteläsaamessa. Lähtökohtanani on Grundströmin suursanakirjan
(LLO) aineisto Norrkaitumin ja Jokkmokkin murteista sekä Collinderin (1938) monografia
Jällivaaran äänneopista.

Kuten mainitsin, luulajansaamessa ja piitimensaamen Arjeplogin murteessa alkuperäisten
yksinäisklusiilien heikkoasteiset vastineet ovat tenuisklusiilit k, p ja t. Dentaaliklusiilin heikon
asteen edustus poikkeaa norjansaamen länsimurteista siinä suhteessa, että esimerkiksi Jukkas-
järven murteessa *`t:n heikkoa astetta ei voi edustaa tenuisklusiili. Wiklund (1896: 85) oli sitä
mieltä, etteivät luulajansaamen heikkoasteiset tenuisklusiilit voineet olla alkuperäisiä siitä
syystä, että niiden edellä ei esiinny preaspiraatiota. Myös Erkki Itkonen (1977: 23) esitti, että
länsisaamen klusiiliedustus olisi kehittynyt aiemmasta spiranttiedustuksesta, ja ehdotti, että
analogia vahva-asteisten klusiilien kanssa olisi voinut aiheuttaa spiranttien substituution klu-
siileilla etelä-, piitimen- ja luulajansaamessa. Björn Collinder kuitenkin piti Jukkasjärven mur-
teen tapauksessa mahdollisena sitä, että heikkoasteiset tenuisklusiilit olisivat peräisin suoraan
kantasaamesta, kielivaiheesta, jolloin astevaihtelu oli täysin kvantitatiivista, vahva-asteisen
vartalokonsonantismin pidennykseen perustuvaa (Collinder 1965: 69).

Vihjeen siitä, että luulajansaamen edustus voi olla myöhäissyntyistä, antaa alku-
peräisen, uralilaisesta kantakielestä peräisin olevan dentaalispirantin *δ:n kehitys. Kantasaa-
men *`δ : δ on luulajansaamessa kehittynyt soinnittomaksi, astevaihtelun ulkopuolella ole-
vaksi tenuisklusiiliksi (Wiklund 1891: 133, Collinder 1938: 135, 136; E. Itkonen 1977: 25),
esimerkiksi kantasaame *naδo ‘juroa, vaieta’ (YS) > luulajansaame natwt, imperf. yks. 3.
pers. natwi ‘sich weigern’ (LLO). Myös luulajansaamessa *`t:n heikkoasteinen vastine on
sama kuin alkuperäinen dentaalispirantti, joten myös *`t:n heikkoasteinen vastine on voinut
kehittyä spirantista. Oletetaan siis, että yksinäisklusiilien heikkoasteiset vastineet olivat alun
perin *G, *B ja *δ.
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Klusiilien *`k ja *`p heikkoa astetta edustaisi mediaklusiili, muuten norjansaamen länsi-
alueella ja uumajansaamessa esiintyvät mediaklusiilit muodostaisivat saarekkeen, kun taas
*`t:n heikko aste olisi langennut yhteen spirantin *`δ : δ kanssa. Ehkä analogian takia muun
vartalokonsonantismin täysin kvantitatiivisen vaihtelun heikkoasteisista mediaklusiileista ke-
hittyivät tenuisklusiilit. Silloin luulajansaamen edustus olisi muistuttanut Jukkasjärven edus-
tusta, eli alkuperäisten yksinäisklusiilien heikkoasteiset vastineet olisivat olleet *k, *p, *δ.
Tämän jälkeen myös *δ:sta olisi tullut tenuisklusiili. Dentaaliklusiilin heikkoasteisen vastineen
myötä astevaihteluparista *`δ : δ olisi kehittynyt tenuisklusiili. Viimeksi mainittu muutos ei
voinut edeltää dentaaliklusiilin heikkoasteisen vastineen muutosta, koska tällöin alkuperäinen
spirantti olisi täysin mukautunut dentaaliklusiilin astevaihteluun eli tulos olisi *ht : δ > *ht : t,
kuten on tapahtunut esimerkiksi Polmakin murteessa sanan t uhttì, yks. akk. t u` i ‘chude’
(LO) (< kantasaame * uδe (YS)) kohdalla.

Kiinnostavaa on, että alkuperäinen dentaalispirantti on kehittynyt eri tavalla alkuperäisen
konsonanttiyhtymän *`δk alkujäsenenä. Tällöin nimittäin spirantti on kehittynyt r:ksi, esi-
merkiksi sanassa t o∩r`ke ‘Schellente, Klingelente’ (LLO) < kantasaame * oδke ‘sotka’(YS).
Syy siihen lienee, että konsonanttiyhtymän tk alkujäsen on myös kehittynyt (*δ:n kautta) r:ksi
(Collinder 1938: 120–121).

Näin voidaan selittää luulajansaamen edustus myöhemmän kehityksen tuloksena. Mieles-
täni selitysmalli sopii erittäin hyvin myös norjansaamen länsimurteisiin, joissa *`t:n heikko-
asteisen vastineen poikkeava edustus selittyy paremmin arkaismina kuin uudennoksena:
yhteenlankeaminen alkuperäisen dentaalispirantin kanssa olisi estänyt muiden yksinäisklusii-
lien heikkoasteisten vastineiden kohdalla tapahtuneen kehityksen. Ongelmallisempi kuitenkin
on piitimensaamen Arjeplogin murre. Arjeploginsaamessa alkuperäisen yksinäisklusiilin heik-
koasteinen vastine on myös tenuisklusiili, mutta alkuperäisen dentaalispirantin kehitys *δ > t
esiintyy vain murrealueen pohjoisreunalla (Lehtiranta 1992: 45), joten arjeploginsaamen ta-
pauksessa alkuperäisten yksinäisklusiilien heikkoasteiset vastineet olisivat olleet *G, *B, *D,
ilman että viimeksi mainittu olisi langennut yhteen alkuperäisen dentaalispirantin kanssa.

Luulajansaamen edustus voidaan pitää myös alkuperäisen, täysin kvantitatiivisen astevaih-
telun suorana jatkajana. Alkuperäinen dentaalispirantti olisi sitten kehittynyt tenuisklusiiliksi
ilman samanlaista kehitystä alkuperäisten yksinäisklusiilien heikkoasteisten vastineiden koh-
dalla. Kun soinnillinen dentaalispirantti on saamen äänneparadigmassa aika harvinainen äänne,
jolla ei useassa saamen murteessa ole vastaavaa soinnitonta dentaalispiranttia, sen häviäminen
äänneparadigmasta ei ole sinänsä ihmeellistä.

Hypoteesi, että luulajansaamen alkuperäisten yksinäisklusiilien astevaihtelu on arkaainen,
vaatii, että uumajansaamessa esiintyvä yksinäisklusiilien kvalitatiivinen astevaihtelu selitetään
nuorena uudennoksena. Uumajansaamen Mal n murteen klusiilien astevaihtelu poikkeaa tie-
tyissä kohdissa muualla saamen alueella tavattavissa olevasta kvalitatiivisesta vaihtelusta.
Ensiksi kvalitatiivinen astevaihtelu ei esiinny pelkästään alkuperäisten yksinäisklusiileissa,
vaan sekundaaristi myös alkuperäisissä geminaatoissa (Schlachter 1991: 1–2): alkuperäisen
geminaattaklusiilin heikkoasteinen vastine on joko cG tai cK, esim. àhka : acGàu ‘Grossmutter’,
nahpat : nacPww ‘abschneiden, abbeissen’ (WWM). Kun alkuperäisen yksinäisklusiilin heikko-
asteista vastinetta edustaa (lukuun ottamatta loppuheittoisia sanoja) aina mediaklusiili, erottava
tekijä heikossa asteessa on alkuperäisen geminaattaklusiilin heikkoasteisen vastineen edellä
esiintyvä preaspiraatio (Schlachter 1991: 2). Tämän lisäksi Mal n murteessa vahva-asteiset
yksinäis- ja geminaattaklusiilit vaihtelevat kvalitatiivisesti (Schlachter 1991: 101). Vahva-
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asteinen geminaattaklusiili voi olla tenuisklusiili, esim. G`hpe ‘leicht’ (WWM) tai
heikentynyt tenuisklusiili, esim. BàhKa ‘Hitze’ (WWM). Vahva-asteisten yksinäisklusiilien
kohdalla esiintyy näiden varianttien lisäksi myös heikentynyt tenuisklusiili heikon preaspi-
raation kanssa, esim. acPe ‘grosses Moor’.

Uumajansaamessa on astevaihtelu etymologisesti lyhyen vokaalin jälkeen tasoittunut
vahvan asteen hyväksi, kun alkuperäisten geminaattojen vaihtelu on valinnainen myös etymo-
logisesti pitkän vokaalin jälkeisessä asemassa (Schlachter 1991: 1–2). Täten astevaihtelu esiin-
tyy uumajansaamessa pelkästään etymologisesti pitkän vokaalin jälkeen. On mahdollista, että
vartalokonsonantismin heikennyksen on aiheuttanut pitkän vokaalin ja konsonantin liittymän
höllentyminen, kun pääpainon huippu siirtyy pitkän vokaaliaineksen alkuosaan (E. Itkonen
1946: 12). Tämä ei merkitse, että yksinäisklusiilin kvalitatiivinen astevaihtelu olisi sekundaa-
ri. Uumajansaamen tutkija Wolfgang Schlachter onkin sitä mieltä, että yksinäisklusiilien kvali-
tatiivinen astevaihtelu oli varhaiskantasuomalaista perua (Schlachter 1991: 166). Ennen kuin
pystyn tekemään päätelmiä uumajansaamen Mal n murteen astevaihtelun kehityksestä, tar-
vitsen enemmän aineistoa ja tietoa tästä kielestä.

Päätelmät

Ensi näkemältä näyttää siltä, että vokaalienvälisten klusiilien heikennys ylipäätään ei olisi
levinnyt norjansaamen länsipuolelle ja että luulajansaamen ja arjeploginsaamen heikkoasteiset
tenuisklusiilit edustaisivat saamen astevaihtelun aiempaa, täysin kvantitatiivista muotoa. Jos
tämä pitää paikkansa, kantasaamelaisesta heikennykseen perustuvasta astevaihtelusta ei voi
olla kyse, vaan klusiilien heikennys on suhteellisen nuori norjan- ja itäsaamelainen uudennos.

Kuitenkin on periaatteessa mahdollista, että luulajansaamen heikkoasteiset tenuisklusiilit
ovat kehittyneet alkuperäisista mediaklusiileista, ja tämä hypoteesi saa tukea luulajansaamen
alkuperäisen dentaalispirantin edustuksesta, norjansaamen itämurteiden sekaedustuksesta,
jossa *`t:n, toisin kuin muiden alkuperäisten yksinäisklusiilien, heikkoasteinen vastine on
heikennyksen alainen, ja myös siitä tosiasiasta, että alkuperäisten yksinäisklusiilien kvalita-
tiivinen astevaihtelu esiintyy uumajansaamen Mal n murteessa. Täten kantasaamelaisen tai
varhaiskantasuomalaisen kvalitatiivisen astevaihtelun hypoteesia ei ole kumottu, vaikka on
selvää, että klusiilien mahdolliset kantasaamelaiset heikkoasteiset vastineet ovat olleet höllät
tenuisklusiilit *K, *P, *T tai mediaklusiilit *G, *B, *D. Heikennys on edennyt kauempaa vain
itäsaamessa ja norjansaamen itämurteissa.

Tässä esitelmässä olen keskittynyt luulajansaamen edustuksen ongelmaan. Arjeplogin-
saamen, uumajansaamen ja etenkin myös eteläsaamen vokaalienvälisten klusiilien tarkastelu
voi johtaa ehkä varmempiin johtopäätöksiin saamen astevaihtelun kehityksestä.
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Itämerensuomen pienet kirjakielet

Helena Sulkala

Oulun yliopisto

Taustaa

Suomen kirjakieli on kehittynyt vuosisatojen aikana läntisten, pohjoisten ja itäisten murtei-
den pohjalta ja saavuttanut vakiintuneen aseman. Kirjakieltä on tietoisesti kehitetty ja sen
käyttöalaa laajennettu. (Häkkinen 1994.) Myös kuudella saamen kielellä on oma kirjakie-
lensä. Näistä pohjoissaamelle, jolla on myös eniten julkaistu, laadittiin nykyinen yhtenäi-
nen ortografia 1979 (Sammallahti 1998: 2).

Kaksi uutta, suomen kieleen pohjautuvaa kirjakieltä on syntymässä: meänkieli Ruot-
sissa ja kveenin kieli Norjassa. Vaikka näiden kielten perusta onkin suomen murteissa, ovat
ruotsi, norja ja saamekin vaikuttaneet kielen nykyiseen asuun. Meänkielessä ja kveenissä
on nähtävissä myös omaehtoista kehitystä (Lindgren 2000: 11), joka tukee kielen itsenäis-
tymistä murteesta uudeksi kirjakieleksi. Molemmat kielet ovat hiljattain saaneet vähemmis-
töstatuksen. Meänkieltä ja jonkin verran myös kveenin kieltä on käytetty kirjallisessa muo-
dossa, niin että ainakin meänkielen osalta voi puhua jo kirjallisen käytön jonkinasteisesta
vakiintumisesta (Kenttä–Pohjanen 1996; Winsa 2000: 68–72).

Ruotsinsuomi, karjalansuomi ja inkerinsuomi ovat omilla tahoillaan kehittyneet kielimuo-
doiksi, joissa kirjakielenä on ollut suomen kirjakieli mutta joiden puhekieli on saanut run-
saasti vaikutteita myös paikallisista enemmistökielistä, ruotsista ja venäjästä. Viime aikoina
on käyty keskustelua vasta vähemmistökielen statuksen saaneen ruotsinsuomen suhteesta
suomensuomeen. Onpa herätetty jo ajatuksia ruotsinsuomen kirjakielestä. (Kangassalo 2000:
101–106.)
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Karjalan kielet ovat parhaillaan kehittymässä kirjakieliksi. Vienan, aunuksen ja tve-
rin kehittäjät ovat ahkeroineet yhdessä ja alkaneet erikseen normittaa äidinkieliään
kirjakieliksi. (Zaikov 2000: 25–27; Markianova 2000: 20–21.) Vepsän kielen kirjallinen
käyttö on edennyt rinnan karjalan kielen kehitystyön kanssa (Zaitseva 2000).

Etelä-Virossa on lähes sadan vuoden tauon jälkeen taas lähdetty yhä rohkeammin tu-
keutumaan paikallisiin kielimuotoihin ja alettu viljellä niitä kirjallisesti. Vanhaa eteläviron
kirjakieltä ei ole elvytetty sellaisenaan, vaan nykyiset kirjakielet pohjaavat võron ja seton
murteisiin. (Pajusalu 2000 a: 68–73; Pajusalu 2000 b: 118–122.) Liivin kielenkin kirjallista
käyttöä on pyritty lisäämään (Ernstreit 2000: 132–135).

Itämerensuomen pienet kielet, meänkieli, kveenin kieli, vienankarjala, aunuksenkarjala,
tverinkarjala, vepsä, võro, seto ja liivikin, ovat siis aloittaneet uuden vaiheen historiassaan.
Tietoinen kielen elvyttäminen on lisännyt kielten julkista käyttöä opetuksen, median, kult-
tuurin ja myös hallinnon kielenä. Vähemmistökielen julkinen käyttö puolestaan lisää kielen
käyttöä koti- ja puhekielenä. Hyvänä vertailukohtana on hieman aikaisemmin alkanut,
mutta vielä meneillään oleva saamen kielten revitalisaatio.

Meänkielen puhujia on nykyään noin 35 000–60 000, joista 20 000–35 000 asuu
Pohjois-Ruotsissa varsinaiselle meänkielen alueella (Winsa 1998: iii). Kveenin kieltä käyt-
täviä on arviolta noin 12 000 (Lindgren–Andreassen–Huss 2000: 5). Vienankarjalan puhu-
jia on noin 30 000, aunuksenkarjalan puhujia noin 42 000 ja tverinkarjalan puhujia noin
23 000 (Klementjev 1991). Vepsää taitaa noin 6 000, eli vain puolet vepsäläisistä (Zaitseva
2000; Panhelainen 2000: 16). Võron kielen puhujia on yli 40 000, seton 6 000–8 000
(Pajusalu 2000 b: 119) ja liivin puhujia 15–50 (Ernstreit 2000: 132). Saamen puhujia on yli
20 000 (Sammallahti 1998: 1–2).

Tutkimus- ja koulutusverkosto

Itämerensuomen pienten kielten revitalisaatioprosessia tutkimaan on perustettu vähemmis-
tökielten projekti Networking in peripheral language research and higher education
between the Nordic countries and the neighbouring states seitsemän yliopiston yhteisenä
jatkokoulutus- ja tutkimusverkostona. Verkostoon osallistuvat Petroskoin, Tarton, Troms-
san, Uumajan, Tukholman, Lundin ja Oulun yliopistot. Oulun yliopiston suomen ja saamen
kielen jaos koordinoi hanketta. Verkostoon kuuluvat myös vähemmistökielisten omat orga-
nisaatiot ja projektit, kuten Võro Instituutti, STR-T ja Kvæntunet.

Olemassa olevien kirjakielten, esimerkiksi suomen, syntytaustaa ja vuosisataista kehi-
tystä vasten on mielekästä tutkia näiden uusien pienten kirjakielten syntyä ja kehittämistä.
Onhan suurin osa vähemmistökielten ”agricoloista” vielä aktiivisessa kehittämistyössä mu-
kana. Heiltä voi myös kysyä normittamisen periaatteista ja muusta tietoisesta kehittämi-
sestä (Tuomikoski 2000).

Yhdistämällä pienten, vähemmistökieliä tutkivien laitosten resurssit on mahdollista tut-
kia kirjakielen luomiseen ja tietoiseen kielen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä laajem-
min. Verkoston toimintaan kuuluu myös vähemmistökieliä tutkivien jatko-opiskelijoiden
ohjaus ja koulutus. Koska pienten kielten tutkimuksella on paljon yhteisiä kohteita ja
elvyttämisen kannalta tärkeällä opetuksella samanlaisia ongelmia, on järkevää yhdistää
tiedot, taidot ja käytännön kokemus.
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Revitalisaation tutkimus

Revitalisaatio globaalina ilmiönä on alkanut vasta noin kolmekymmentä vuotta sitten vä-
hemmistöjen ja alkuperäiskansojen etnisen heräämisen myötä. Elvyttämisen idelogista
perustaa seuraa käytännön toimia sekä yksilö- että yhteiskunnan tasolla. (Huss 2001.)

Vähemmistökielten tutkimusverkosto on päättänyt keskittyä revitalisaation tutkimuk-
sessa seuraaviin aiheisiin:

1. Vähemmistökielten lingvistinen kielensuunnittelu (corpus planning): ortografian
kehitys ja kieliopilliset kysymykset

Kuinka kirjakieli luodaan murteista: Mitkä murrepiirteet hyvksytään kirjakieleen ja
miksi? Millaiset kielenpiirteet koetaan niin murteellisiksi, ettei niitä hyväksytä kirjoi-
tettuun kieleen? Mitkä murrepiirteet otetaan aluksi mukaan ja mitkä vasta myöhemmin
(vrt. länsi- ja itämurteisten piirteiden pääsy suomen kirjakieleen)? Kuinka lähellä tulee
kirjakielen olla puhekieltä?

Miten ortografiaa kehitetään ja kuinka enemmistökielen (suomen, ruotsin, norjan,
venäjän, viron) ortografia vaikuttaa tähän kehitykseen?

Mikä on läheisen, olemassa olevan kirjakielen vaikutus kehittyvään kirjakieleen (esim.
suomen vaikutus meänkieleen ja kveeniin)? Toimiiko olemassa oleva kirjakieli alitajui-
sena normina uudelle kirjakielenä ja tehdäänkö kehittämistyössä kompromisseja?

2. Vähemmistökielten yhteiskunnallisen aseman kehitys (status planning): kaksi-
kielisyys, pienten kirjakielten käytön domeenit, asenteet ja identiteetti-kysymykset

Millaiset kielilait koskettavat kielivähemmistöjä?

Mikä on vähemmistökielen asema koulutuksessa? Käytetäänkö kieltä yksinomaan vai
enemmistökielen tai muun kirjakielen rinnalla, esimerkiksi opetetaanko kveenejä
kveeniksi, norjaksi vai suomeksi?

Mikä on vähemmistökielen asema hallinnon, median ja yleensä kulttuurin kielenä?

Mikä vaikutus vähemmistökielen perifeerisellä sijainnilla on kielen kehittämiseen?

Kuinka muodostuu vähemmistökieltä puhuvan identiteetti?

3. Vähemmistökielten revitalisaation konkreetit toimet (acquisition planning): ope-
tus, hallinto, media, kulttuuri yms.

Kuinka paljon ja minkälaisia opetusmateriaaleja, -metodeja ja -suunnitelmia kehite-
tään? Otetaanko nykyisen it-yhteiskunnan suomat mahdollisuudet käyttöön (esim.
verkko-opetus)?

Miten vähemmistökieli saadaan hallinnon kieleksi?

Kuinka edistetään vähemmistökielisten kauno- ja tietokirjallisuuden ja oppikirjojen
julkaisemista? Kuinka vähemmistökielinen media syntyy?

Mikä on erilaisten instituuttien, järjestöjen, yhdistysten ja yleisen harrastustoiminnan
osuus kielenkäytön elvyttämisessä?
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Tutkimusaineistot ja tutkijat

Aikojen saatossa on useista pienistä suomalais-ugrilaisista kielistä kerätty melkoisia aines-
kokoelmia murrelippuina, äänitteinä ja videoinakin. Niistä tehty tutkimus on hyödyttänyt
yleistä kielitieteellistä ja suomalais-ugrilaista kielentutkimusta, mutta tutkimusten hyödyn-
täminen pienten kielten statuksen nostamisessa ja niiden itsensä kehittämisessä on jäänyt
hyvin vähälle. Sinänsä arvokas tallennus on usein jäänyt muistomerkkien pystyttämiseksi.
Aitona murteena pidettyyn ei ole myöskään mielellään siirretty tietoisen kielenohjailun
rasitteita.

Lähes katoamassa olevan kielimuodon revitalisaatioon näyttää kuuluvan kielen statuk-
sen nostaminen kirjakielen luomisen avulla. Elvytystyössä on kuitenkin törmätty monen-
moisiin ongelmiin. Eri murteiden keskinäiset voimasuhteet saattavat määrätä kilpailevien
murrevarianttien pääsyn kirjakieleen. Ortografiakysymykset herättävät kiivastakin keskus-
telua, eivätkä kompromissit synny hetkessä ja helpolla. Jonkin olemassa olevan kirjakielen
vahva asema saattaa vaikeuttaa uuden kirjakielen luomisessa tai elvyttämisessä. (Sulkala
2000: 8–12.)

Vähemmistökielten tutkimusverkoston aineistona on kaikki kielen elvyttämiseen liitty-
vistä toimista syntynyt materiaali: vähemmistökielinen kirjallisuus, lehdistö, radio- ja TV-
ohjelmat, nettituotanto, hallinto, opetus- ja kulttuuritoiminta, vähemmistökieliä koskeva
lainsäädäntö jne. Esimerkiksi meänkielen (Winsa 1998) ja võron kielen (A kiilt rahvas
kynõlõs... 2000) osalta on jo aikaisemmin koottu monenlaista tutkimustietoa, jota verkosto
voi suoraan hyödyntää.

Verkostotyöskentelyyn osallistuu keskimäärin viisi tutkijaa jokaisesta verkostoon kuu-
luvasta yliopistosta eli yhteensä 35 pienten kielten tutkijaa viidestä maasta. Osa heistä on
itse vähemmistökielen syntyperäisiä puhujia. Juuri he ovat avainasemassa, kun pääosin
puhekielenä käytettyä kieltä aletaan muokata kirja- ja opetuskieleksi. Meänkielen, kveenin,
karjalan kielten, vepsän, liivin, võron ja seton ”agricolat” ovat kielentutkijoita ja opettajia
mutta myös tavallisia kielenkäyttäjiä. Pieni ja aktiivinen, joskus jopa uhkarohkealtakin
tuntuva kehittäjäjoukko on usein nähty ilmiö emansipaatioprosessissa, joka saattaa johtaa
suureen muutokseen kielen asemassa ja sen käyttöaloissa.

Verkoston työmuodot ja niiden merkitys

Verkoston työmuotoina ovat vähemmistökieliä ja niiden asemaa ja elvyttämistä käsittelevät
seminaarit, joita järjestetään kaksi tai kolme vuosittain ja joissa annetaan myös teoreettista
ja metodista koulutusta. Toisena työmuotona ovat videokonferenssit, joiden avulla pyritään
luomaan pitempiaikaista telemaattista seminaariyhteistyötä.

Seminaareissa tutkijat ja jatko-opiskelijat esittelevät tutkimuksiaan ja koulutusprojek-
tejaan. Sekä myönteiset että kielteiset kokemukset kielen elvyttämisestä ja sen kirjakielisen
variantin kehittämisestä, vaikeistakin ratkaisuista, kouluopetukseen soveltamisesta jne. an-
tavat toisten kirjakielten kehittäjille mahdollisuuden välttää samoja karikoita ja toisaalta
luoda yhteisiä työmuotoja. Pienten kielten tutkimuksen ja opetuksen yliopistotasoinen ver-
kosto hyödyttää siten kunkin vähemmistökielen kouluopetusta.
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Verkostoon osallistujat ovat viidestä eri maasta, joten on mahdollista tutustua vähem-
mistökielten asemaan ja kehittämismahdollisuuksiin, esimerkiksi kielilainsäädäntöön, eri
maissa. Verkosto pyrkii tukemaan kielivähemmistöjä myös järjestämällä seminaarit vä-
hemmistöjen keskuudessa. Kunkin vähemmistökielen statuksen kohottaminen ja kielen
käytön lisääminen on verkoston tavoitteena.

Verkoston aktiivinen toiminta on jo tuottanut kaksi vähemmistökieliä koskevaa raport-
tia: Kieli- ja kulttuurikontaktit ja Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan.
Tekeillä on myös pro gradu -tutkielmia ja jatkotutkimuksia eri yliopistoissa. Samalla koo-
taan myös vähemmistökielisistä julkaisuista bibliografiat, samoin näistä kielistä tehdyn tut-
kimuksen bibliografiat.

Vähemmistökielten elvyttäminen on alkanut (ks. esim. Huss 2001). Epäilevät suhtau-
tuvat kyynisesti elvytysprosessiin. Saamme tutkimuksen edistyessä nähdä, minkälaisin
edellytyksin kielellä on mahdollisuus säilyä tai jopa vakiintua kirjakieleksi.
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Kielen elvyttäminen eli revitalisaatio

Leena Huss

Uppsala Universitet

Mitä revitalisaatiolla tarkoitetaan?

Kielen revitalisaatio on globaali ilmiö, joka tuntuu tulevan yhä tavallisemmaksi sekä Poh-
joismaissa että niiden ulkopuolella. Se alkoi toden teolla pari, kolme vuosikymmentä sitten,
jolloin monet vähemmistöt ja alkuperäiskansat kokivat ns. etnisen heräämisen. Suurin osa
niistä oli aikaisemmin joutunut usein melko ankarankin kielellisen assimilaatiopolitiikan
uhriksi ja sen tähden oli luonnollista, että revitalisaation keskeiseksi elementiksi tuli oman
kielen takaisin saaminen ja sen turvaaminen. Revitalisaatiota tapahtuu kaikissa maanosissa
Uudesta Seelannista Kaliforniaan ja Afrikasta Siperian tundralle. Jotkut revitalisaatioliik-
keistä vaikuttavat epätoivoisilta viime hetken yrityksiltä pelastaa jo melkein täysin hä-
vinnyt kieli, toiset taas näyttävät vahvistuvan koko ajan ja houkuttelevan mukaansa yhä
uusia piirejä. Kokemukset ovat osoittaneet, että revitalisaatio edellyttää vähemmistöjen
omaa, voimakasta panosta. Kielentutkijat ja muut ulkopuoliset asiantuntujat eivät voi pe-
lastaa kieltä, jos sen puhujat eivät itse aktiivisesti osallistu pelastustyöhön (ks. esim.
Dauenhauer–Dauenhauer 1998). Siksi elvytyksessä on tärkeää erottaa kaksi eri puolta:

Ideologia

Aikaisemmin halveksitun ja alas painetun kielen merkitys on arvioitava uudelleen, jos sitä
halutaan lähteä elvyttämään. Kielen puhujien on selvitettävä itselleen
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– miksi kieli on häviämässä?
– mitä voimme tehdä?
– mitä haluamme tehdä?

Tälle revitalisaation ideologiselle perustalle, josta Joshua Fishman (1991) on käyttänyt ni-
mistystä ’ideological clarification’, rakentuu kaikki myöhempi käytännön elvytystoiminta.

Käytäntö

Revitalisaatiossa voidaan erottaa kaksi erillistä toiminnan tasoa: yksilötaso ja yhteiskunnan
taso. Yksilötason revitalisaatiota on esimerkiksi, että kielensä menettänyt henkilö alkaa
opetella sitä uudestaan, tai että henkilö, joka osaa puhua kieltä, opettelee myös kirjoitta-
maan sitä. Se voi myös merkitä sitä, että vanhemmat alkavat puhua kyseistä kieltä
lapsilleen. Perhe on hyvin keskeinen kielen elvytyksessä. Esimerkkejä perheensisäisestä
revitalisaatiosta löytyy runsaasti Pohjoiskalotilta. On kyliä ja yksittäisiä perheitä, joissa
vanhemmille lapsille on puhuttu enemmistökieltä ja nuoremmille puhutaan nyt vähem-
mistökieltä. Kieliraja saattaa kulkea perheen halki, mutta päinvastoin kuin assimilaation
kaudella, jolloin vanhemmille lapsille oli vielä puhuttu vähemmistökieltä ja nuorille alettiin
puhua enemmistökieltä. Uuniemi eli Nesseby (Norja), Lisma (Suomi), Kangonen (Ruotsi
Tornionlaakso) ovat esimerkkejä tällaisista.Tyypillinen revitalisaation indikaattori on myös
se, että yhä useammat interetniset perheet (perheet, joissa vanhemmat edustavat eri etnisiä
ryhmiä) ottavat vähemmistökielen toiseksi tai ainoaksi kotikielekseen. Ennen revitalisaa-
tion aikaa assimilaation kaudella enemmistökieli valittiin useimmiten interetnisten perheit-
ten ainoaksi kotikieleksi. Koska kalotin vähemmistöt, kuten useimmat muutkin revitalisaa-
tioon ryhtyneet yhteisöt, pyrkivät pluralistiseen yhteiskuntaan ja kaksi- tai monikielisyy-
teen eivätkä segregaatioon ja yksikielisyyteen, interetniset perheet ja monikielisyys ovat
avainasemassa kielen elvytyksessä. Interetniset perheet ovat tärkeitä siinäkin mielessä, että
niiden osuus on koko ajan kasvamassa ja monien paikallisten vähemmistöjen keskuudessa
ne alkavat jo olla enemmistönä. On myös tärkeätä, että modernin kaksikielisyystutki-
muksen tuloksia ja kaksikielisyyskasvatusta koskevia käytännön neuvoja tuodaan vähem-
mistöjen ulottuville. Assimilaatioajan perintönä monilla tahoilla elää vielä vanha pelko
kaksikielisyyttä kohtaan ja se voi vaikeuttaa revitalisaation leviämistä koteihin.

Yhteiskuntatason revitalisaatiota on se, että kieli pääsee domeeneihin, joista se on aikai-
semmin hävinnyt tai joissa sitä ei ole koskaan käytetty. Erityisen keskeisiä ovat moderni-
saation tärkeäksi tekemät domeenit, kuten esim. koulu ja tiedotusvälineet1. Koulu ja lasten-
tarhat ovat erittäin tärkeitä domeeneja uhanalaisille kielille, joille on tyypillistä, että lapset
ja nuoret eivät enää puhu niitä. Ajankohtaisia esimerkkejä päiväkotien ja koulun piirissä
tapahtuvasta revitalisaatiosta ovat inarin- ja koltansaamelaisten kielipesät lastentarhaikäi-
sille, luulajan- ja eteläsaamelaisten nuorten kielikylpyleirit, erilaiset vähemmistökieleen ja
-kulttuuriin erikoistuneet koulut kuten meänkieltä ja -kulttuuria vaaliva Kangosen kulttuuri-

1 Ks. Anna-Riitta Lindgrenin artikkeli tässä kokoelmassa.
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ja ekologiakoulu2 Ruotsin Tornionlaaksossa ja Pyssyjoven koulu Pohjois-Norjassa, jossa
opetetaan kveenin kieltä ja kulttuuria. Mielenkiintoinen esimerkki tuloksekkaasta revitali-
saatiosta on myös Tysfjordin luulajansaamelainen kielipäiväkoti ja sen pohjalta alkaneet
saamenkieliset luokat lähiympäristön kouluissa.3 Kaikissa näissä on ollut keskeistä paikal-
lisen yhteisön tai yksittäisten vanhempien oma toiminta, joka on vähitellen saavuttanut yhä
laajempien piirien hyväksynnän.

Muita tärkeitä domeeneja, joissa revitalisaation vaikutus näkyy, ovat esimerkiksi oma-
kielinen kirjallisuus ja teatteri. Ne ovat olleet hyvin keskeisiä esimerkiksi saamelaisten ja
meänkielisten etnisessä heräämisessä. Vähemmistökielen käyttö mediassa, kuten radiossa,
teeveessä ja Internetissä ovat tärkeitä. Omakieliset kulttuurilehdet ja viime vuosina perus-
tetut sähköiset keskustelulistat ovat antaneet monelle meän- ja saamenkieliselle mahdolli-
suuden ehkä ensimmäistä kertaa elämässään yrittää kirjoittaa omalla kielellä. Tietoisen
kielensuunnittelun tarve on myös suuri, kun kieltä lähdetään elvyttämään. Sekä yhteiskun-
nallinen kielensuunnittelu eli statussuunnittelu että lingvistinen kielensuunnittelu eli kielen-
huolto liittyvät revitalisaatiotilanteessa tiiviisti toisiinsa, koska uudet domeenit edellyttävät
uuden sanaston luomista ja kielen kirjalliseen käyttöön ottoa tai kirjallisen käytön tuntuvaa
lisäämistä. Revitalisaatio vaikuttaa nykyään edellyttävän oman kirjakielen olemassa oloa;
jos sitä ei ole, se on luotava.

Vähemmistöjen välinen yhteistyö

Kansainvälinen ja paikallinen yhteistyö eri vähemmistöjen välillä on myös osoittautunut
tärkeäksi revitalisaatiossa. Se on antanut vähemmistöille ja alkuperäiskansoille mahdolli-
suuden vaihtaa kokemuksia ja saada tärkeitä vaikutteita toisiltaan. Erinomainen esimerkki
tällaisesta on kielipesäidea, joka alun perin oli Uuden Seelannin maorien keksintöä. Kieli-
pesien tarkoituksena on saattaa yhteen kieltä ja kulttuuria taitava isovanhempien sukupolvi
ja vähemmistön nuorimmat jäsenet, lastenlasten sukupolvi, jonka omat vanhemmat ovat
yleensä jo menettäneet oman kielensä. Kielipesät ovat levinneet moneen eri maahan ja
tuottaneet hyviä tuloksia esimerkiksi Australiassa, Havaijilla, Walesissa ja Saamenmaassa.
Vähemmistöjen yhteistyö vähentää myös vähemmistöjen keskinäisten konfliktien vaaraa.
On melko tavallista, että saman valtion eri vähemmistöt joutuvat kilpailutilanteeseen sekä
enemmistön harjoittaman ’hajoita ja hallitse’ -politiikan että muiden tekijöiden tähden. Se
saattaa vaikeuttaa suuresti paikallisia revitalisaatiohankkeita ja antaa enemmistölle vaiku-
telman, että vähemmistöt eivät itsekään tiedä, mitä oikein haluavat ja mihin pyrkivät.
Vähemmistöjen yhteinen linja ja yhteistyö antavat revitalisaatiolle tukevan perustan ja
pakottavat enemmistön suhtautumaan vakavammin vähemmistöjen pyrkimyksiin.

2 Koulusta käytetään yleisesti sen ruotsinkielistä nimeä Kangos Kultur- och Ekologiskola.
3 Ks. Huss 1999.
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Enemmistöyhteiskunnan virallinen tuki ja kansainväliset vähemmistöjen
oikeuksia koskevat sopimukset

Jotta revitalisaatioliike pystyisi toimimaan tehokkaasti ja pääsemään pysyviin tuloksiin, on
tärkeää, että se saa jonkinlaista tukea myös ympäröivältä enemmistöyhteiskunnalta. Vä-
hemmistöjen olemassaolon ja kielellisten oikeuksien tunnustaminen vaikuttaa sekä vähem-
mistöjen että enemmistön asenteisiin ja antaa oikeutuksen revitalisaatioliikkeen toimin-
nalle. Viime vuosina on myös kansainvälisellä tasolla alettu kiinnittää yhä suurempaa
huomiota vähemmistöjen kielellisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin. Esimerkkejä siitä ovat mm.
Euroopan Neuvoston vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevat sopimukset (Council of
Europe Charter for Regional or Minority Languages ja Council of Europe Framework
Convention for the Protection of National Minorities), jotka Suomi, Norja ja Ruotsi ovat
ratifioineet.

Ruotsinsuomalaisten revitalisaatio

Ruotsinsuomalaiset ovat esimerkkinä vähemmistöstä, jonka etnistä heräämistä tukee enem-
mistöyhteiskunnan hiljattain antama virallinen tunnustus. Ruotsi ratifioi helmikuussa 2000
Euroopan Neuvoston vähemmistökielisopimuksen ja tunnusti suomen lisäksi neljä muu-
takin kansallista vähemmistökieltä: jiddishin, meänkielen, romanin ja saamen. Suomi on
siitä erikoinen vähemmistökieli, että sitä on puhuttu nykyisen Ruotsin alueella yhtä-
jaksoisesti yhtä kauan kuin ruotsia on puhuttu Suomessa, mutta toisaalta Ruotsissa on myös
erittäin suuri suomalainen siirtolaisvähemmistö. Ruotsinsuomalaisten keskuudessa on vii-
me aikoina tapahtunut selvästi sellaista, mitä voisi kutsua kielelliseksi revitalisaatioksi ja
näyttää siltä, että yhä useammat ruotsinsuomalaiset pitävät itseään suomenkielisen vähem-
mistön osana pikemminkin kuin siirtolaisena. Esittelen seuraavassa muutamia ilmiöitä,
joita mielestäni voi pitää revitalisaation indikaattoreina:

Vähemmistöpoliittinen toiminta

* Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL) keskittyi aikaisemmin parantamaan suoma-
laisten siirtolaisten sosiaalista asemaa ja heidän etujaan työelämässä. Viime vuosikym-
menen kuluessa se on vähitellen muuttunut yhä enemmän vähemmistöasiaa ajavaksi
järjestöksi, jolle suomen kielen säilyminen ja suomenkielisen opetuksen lisääminen on
keskeinen asia.

* Ruotsinsuomalaiset julistautuivat etniseksi ja kielelliseksi vähemmistöksi 7.3.1992. Se
tapahtui ruotsinsuomalaisten neuvottelupäivillä siten, että RSKL ja viisi muuta ruotsin-
suomalaista järjestöä allekirjoittivat ns. vähemmistöjulistuksen.
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* Vuonna 1994 ilmestyi Ruotsin hallituksen alkuunpanema selvitys, jossa todettiin viral-
lisesti, että suomi on kotimainen kieli Ruotsissa (Utbildningsdepartementet 1994).
Suomen kieli sai myös valtiopäivillä ns. erityisaseman muiden siirtolais- ja vähem-
mistökielten joukossa. Ruotsinsuomalaisissa tiedotusvälineissä alettiin yhä enemmän
korostaa oman kielen pitkää historiaa nykyisen Ruotsin alueella.

* Vähemmistöjulistuksen luovuttaminen Ruotsin hallitukselle onnistui vihdoin vuonna
1995, jolloin silloinen pääministeri Ingvar Carlsson ja maatalousministeri Margareta
Winberg ottivat sen juhlallisesti vastaan. Vuonna 1995 Ruotsista tuli myös Euroopan
Unionin jäsen ja samana vuonna asetettiin ns. vähemmistökielikomitea selvittämään
Ruotsin mahdollisuuksia allekirjoittaa ja ratifioida Euroopean Neuvoston vähemmistö-
kielisopimus.

* Keväällä 2000, kun suomesta oli ratifioinnin kautta tullut virallinen vähemmistökieli,
perustettiin myös Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta, jonka keskeiseksi tehtäväksi tuli
suomen kielen ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin turvaaminen ja kehittäminen Ruotsissa.

* Vuoden 2000 alussa käynnistettiin myös ns. FinnLaviini-projekti uusien ruotsinsuoma-
laisryhmien mukaan saamiseksi. FinnLaviini pyrkii käynnistämään monenlaista suo-
menkielistä toimintaa eri paikkakunnilla ja ottamaan nimenomaan huomioon sellaisten
ruotsinsuomalaisten tarpeet, jotka tähän mennessä eivät ole osallistuneet ruotsinsuoma-
laisten järjestöjen toimintaan.

* Ruotsinsuomalaiset ovat jäsenenä SWEBLUL-nimisessä, Ruotsin sisäisessä vä-
hemmistöjen yhteistyöelimessä, joka puolestaan toimii yhteistyössä kansainvälisen
European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) -organisaation kanssa. Ruotsin-
suomalaisten viralliset edustajat ovat alkaneet osallistua erilaisiin kansainvälisiin vä-
hemmistökonferensseihin ja muihin tapaamisiin.

Muita revitalisaation indikaattoreita

* Järjestöjen ulkopuolella ruotsinsuomalaisten kiinnostus omaa kieltään kohtaan on näky-
nyt selvästi esimerkiksi vanhempien ja esikoulu- ja kouluväen yrityksissä perustaa ja
ylläpitää yksityisiä ruotsinsuomalaisia päiväkoteja ja kouluja. Kunnallisissa kouluissa
olevia suomenkielisiä4 luokkia on vuosi vuodelta vähennetty. Kunnallisia ruotsin-
suomalaisia peruskouluja ei Ruotsissa toistaiseksi ole ollut lainkaan.5

4 Ns. suomalaisluokat ovat oikeastaan aina kaksikielisiä, koska Ruotsin koululain mukaan vähin-
tään 50 % opetuksesta on annettava ruotsiksi ja ruotsinkielen osuuden tulee kasvaa ylemmille
luokille siirryttäessä.

5 Vähemmistökielen ratifioimisen yhteydessä juuri kunnallisten suomenkielisten kouluvaihto-
ehtojen puuttumista on kritisoitu voimakkaasti (ks. esim. Moring–Brandt 2000).
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* Interetnisissä perheissä valitaan yhä useammin kotikieleksi suomi tai sekä suomi että
ruotsi. Tätä ei ole vielä tutkittu systemaattisesti, mutta sen suuntainen tendenssi näkyy
esim. muutamassa juuri käyntiin lähteneessä projektissa.6

* Ruotsinsuomalaisessa mediassa ja ns. ruosulistalla7 on 1990-luvulta lähtien esiintynyt
runsaasti vähemmistöidentiteetin ja oman kielen merkityksen pohtimista. Etnonyymi
’ruotsinsuomalainen’ ja kysymys siitä, mihin suuntaan suomen kieli saisi kehittyä Ruot-
sissa, ovat aiheuttaneet välillä kiivastakin keskustelua.

* Ruotsissa on jo 25 vuotta vanha Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, jonka tavoitteena
oli alkujaan pelkästään suomen kielen huoltaminen ja kehittäminen Ruotsissa. Vuosien
1999–2000 aikana toimintaa on lähdetty voimakkaasti laajentamaan yhteiskunnallisen
kielensuunnittelun ja kielipolitiikan suuntaan. Kielilautakunta on myös selvittänyt mah-
dollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden vähemmistökielten huoltajien kanssa.

Mihin kielenelvytys johtaa?

On hyvin vaikeata ennustaa, missä määrin yksittäiset kielen revitalisaatioliikkeet tulevat
onnistumaan pyrkimyksissään. Niillä voi olla myös erilaiset päämäärät. Äärimmäisen
uhanalaisen, ehkä jo sammuneen kielen elvyttäjille voi olla riittävää, että kieli saadaan
rekonstruoiduksi ja että sitä voidaan esim. alkaa opettaa kouluaineena. Toisten revitalisaa-
tioliikkeitten päämääränä on, että kieli saadaan takaisin perheisiin ja että vanhemmat alka-
vat puhua sitä lapsilleen. Onnistuneina pidettyjä revitalisaatiotapauksia lienee melko vähän,
jos onnistumisen kriteerinä pidetään kielenvaihdon pysäyttämistä ja kääntämistä (’reversing
language shift’, Fishman 1991) ja kielen vahvistamista niin, että sen tulevaisuus alkaa tun-
tua turvatulta. Katalaanin, walesin kielen, fäärin, ehkäpä myös havaijin ja maorin kielen
tilanne on nykyään huomattavasti parempi kuin 20–30 vuotta sitten, mutta näistäkin ehkä
vain seitsemän miljoonan puhujan katalaani tuntuu turvatulta. Saamen kielistä pohjois-
saame on vahvin, mutta sekin on uhanalainen monella yksittäisellä alueella, ja pienimpien
saamen kielten tilanne on erittäin vakava.

Kielitieteilijöiden piirissä ja sen ulkopuolellakin on 1990-luvulta lähtien kiinnitetty
huomiota yhä kiihtyvään kielten kuolemaan8 ja on tullut tavaksi tehdä prognooseja monien
pienten kielten häviämisestä lyhyen ajan kuluessa. Tällaiset ennustukset voivat toimia
tarpeellisena varoituksena siitä, että jotain on tehtävä nopeasti, jos kieli halutaan pelastaa.
Toisaalta negatiivisia prognooseja tulisi käyttää varoen, koska ne voivat saada kielen puhu-
jat itse uskomaan, että tilanne on toivoton. He saattavat myös kokea ne syvästi loukkaa-
vina. Vuonna 1990 syntyi muutamissa pohjoisnorjalaisissa lehdissä kiivas keskustelu
artikkelista, jossa tunnettu kielitieteilijä oli ennustanut kveenin kielen nopeaa kuolemaa.
Hänen mukaansa saamen kieli oli jäänyt eloon siksi, että sillä oli oma erityinen käyttö-

6 Ks. esim. Language Emancipation in Finland and Sweden (LEFS), www.aka.fi.
7 Ruotsinsuomalaisten sähköinen keskustelulista.
8 Ks. Anna-Riitta Lindgrenin artikkeli tässä kokoelmassa.
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alueensa, poronhoito, jossa se oli välttämätön. Kveenillä ei ollut vastaavaa käyttöaluetta ja
sen tähden se ei voinut jäädä eloon. Eräs artikkeliin vastanneista kirjoitti kimpaantuneena:
”Jos Jahr ja muut tutkijat luulevat voivansa haudata Pohjois-Norjan kveenit, heidät on
pakko haudata elävältä” (Seppola 1990).

Revitalisaatioliikkeitten, kuten kaiken muunkin yhteiskunnallisen kehityksen, tulokset
riippuvat niin monista tekijöistä, että turhaa prognoosien tekemistä kannattaisi jo senkin
tähden välttää. Meillä on monia esimerkkejä siitä, että kuolemaan tuomittuina tai jopa
kuolleina pidetyt kielet ovat alkaneet jälleen vahvistua. Kaurna, australialainen aborigiini-
kieli, jota ei moniin kymmeniin vuosiin puhuttu ollenkaan, on esimerkki tällaisesta. Sitä
lähdettiin revitalisoimaan kymmenisen vuotta sitten ja nykyään sitä opetetaan kouluissa ja
erilaisilla kursseilla (Amery 2000). Olisi sen sijaan toivottavaa, että kielentutkijat ja muut
uhanalaisten kielten kanssa tekemisissä olevat suhtautuisivat revitalisaatioon myönteisesti.
Revitalisaatioliikkeet ovat eettisesti tärkeitä, koska ne antavat aikaisemmin alas painettujen
kielten puhujille mahdollisuuden hyvitykseen ja myönteiseen vähemmistöidentiteettiin.
Dominoivan enemmistön vastuu on myös suuri: jos enemmistö tukee aikaisemmin sorretun
vähemmistön kielellistä revitalisaatiota, se osoittaa samalla kunnioittavansa vähemmistön
kielellisiä ihmisoikeuksia (Skutnabb-Kangas 2000) ja haluavansa hyvittää aikaisemman
assimilaatiopolitiikan aiheuttamia vääryyksiä.
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Pohjoiskalotin uhanalaiset kielet

Anna-Riitta Lindgren

Tromssan yliopisto

Kielten sammumisen uhka

On arvioitu, että maailmassa on noin 6000 kieltä ja että niistä 20–50 % on vaarassa sammua
yhden tai kahden sukupolven kuluessa. Käytön jatkuvuus näyttää turvalliselta vain noin 10
prosentilla kielistä, ja näitä ovat lähinnä itsenäisten valtioitten enemmistökielet. (Krauss
1992.) Siinä, että kieliä sammuu ja uusia syntyy, ei sinänsä ole mitään uutta. Erityistä mei-
dän ajallemme on, että niin suuri osa koko maailman kielistä on uhattuna. Kieli on tiiviisti
sidoksissa muuhun kulttuuriin, eikä kulttuurien muuttuminen tai häviäminen ole liioin uutta.
Kraussin arvio sisältää kuitenkin näkymän siitä, että poikkeuksellisen suuri osa ihmis-
kunnan kulttuuriperinnöstä on alttiina katoamiselle hyvin lyhyessä ajassa juuri meidän päi-
vinämme. Alkuperäiskansojen ja monien etnisten ryhmien kieliin on varastoituneena tietoa
ihmisyhteisön ja luonnon kestävästä vuorovaikutuksesta, ja tämä tieto on kunkin kielen
alueen ekosysteemien mukaisesti erikoistunutta. Kun nämä kielet nyt ovat uhattuina, on
herätty tutkimaan biodiversiteetin yhteyksiä kieli- ja kulttuuridiversiteettiin (Harmon 1996;
Maffi 1998; Skutnabb-Kangas 2000; Nettle–Romaine 2000). Pohjoiskalotilla uhanalaisia
kieliä ovat saamen kielet sekä meänkieli ja kveenin kieli1 sen perusteella, että niiden käytön
kaventumista tai kielenvaihtoa on todettu 1970-luvulta lähtien eri puolilla Pohjoiskalottia
tehdyissä tutkimuksissa (mm. Jaakkola 1973; Müller-Wille 1974; Aikio–Lindgren 1973;
Aikio 1988 a, 1988 b; Jernsletten 1982; Helander 1984; Björklund 1985; Magga–Syväjärvi
1990; Lindgren 1998 a).

1 Myös kveenien kieltä on kutsuttu me(i∂)än kieleksi, ja tornionlaaksolaisten ja kveenien kielestä
on käytetty yhteisnimitystä kaihnuun kieli.
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Silloin tällöin kuulee tai näkee kirjoitettuna mielipiteen, että vähemmistökieltä puhuvan
ryhmän tulisi olla "tarpeeksi" iso, jotta sen kieltä "kannattaisi säilyttää" (= antaa ryhmälle
kielellisiä oikeuksia), koska "liian" pienen ryhmän puhumalla kielellä ei kuitenkaan ole
mahdollisuuksia. Kieltä käyttävän väestön vähimmäismäärä on eteeni tulleissa väitteissä
vaihdellut tuhannesta sataan- tai kahteensataantuhanteen ilman minkäänlaisia perusteita
sille, miksi vähimmäismäärä on kulloinkin katsottu juuri väitetyn suuruiseksi. Kielellisiä oi-
keuksia edellyttävä puhujien vähimmäismäärä näyttää kuitenkin tämmöisissä väitteissä nou-
dattavan tiettyä periaatetta: se määräytyy siten, että kulloinkin puheena olevaan vähem-
mistöön kuuluvan väestön määrä pyöristetään ylöspäin, niin että ko. vähemmistö jää kriit-
tiseksi väitetyn määrän alapuolelle; jos vähimmäismääräksi esitetään tuhatta, on puheena
ollut esimerkiksi koltan-, etelä- tai inarinsaame, jos sataatuhatta, puheena on ollut esimer-
kiksi suurudeltaan 60 000–80 000:n ryhmä, jne.

Pienilukuisten ryhmien epävirallisten ja usein stigmatisoitujen kielten sammuminen ei
kuitenkaan ole mikään automaattinen, väistämätön tai luonnollinen tapahtuma. On syytä
muistaa nykyisen tilanteen erityisyys, sillä yhteisöllinen monikielisyys voi olla luonteeltaan
varsin monenlaista. Yksi tekijä, joka on Pohjoiskalotilla johtanut tiettyjen kielten käytön
vähenemiseen, on määrätietoinen assimilaatiopolitiikka. Sitä on harjoitettu 1800-luvun lop-
pupuolelta suunnilleen 1970-luvulle saakka. Assimilaatiopolitiikan taustalla vaikutti 1800-
luvun nationalismi. Siihen sisältyvä käsitys valtion ja kansallisuuden yhteneväisyydestä
johti pyrkimykseen sulauttaa vähemmistöt enemmistöön. 1870-luvulla kehitetty sosiaali-
darwinistinen teoria roduista ja rotujen eriarvoisuudesta2 oli Pohjoismaissakin merkittä-
vässä asemassa ja leimasi ajattelua ja asenteita aina toiseen maailmansotaan saakka. Myös
tornionlaaksolaiset ja kveenit olivat sen uhreja, sillä suomalaisetkin katsottiin mongoleiksi
sen ajan eurooppalaisissa rotuopeissa (Kemiläinen 1985). Suomessa taas pyrittiin tieteelli-
sesti osoittamaan, että saamelaiset ovat alempaa rotua kuin suomalaiset (Lehtola 1998,
1999), ja saamelaisten oikeudet maahan syrjäytettiin virkamieskäytännön kautta sillä perus-
teella, että primitiivisenä nomadikansana ei saamelaisilla olisi voinut olla käsitystä maan-
omistuksesta (Korpijaakko-Labba 2000). Sosiaalidarwinismin lisäksi kveeneihin ja tornion-
laaksolaisiin kohdistuvan assimilaatiopolitiikan motiivina oli ns. "finsk fare" eli pelko siitä,
että nämä väestöryhmät eivät konfliktitilanteessa olisi luotettavia kansalaisia Norjan ja
Ruotsin kannalta (Eriksen-Niemi 1981). Suomessa AKS:n piirissä laadittiin tunnettu kartta,
jossa Itä-Karjalan lisäksi myös Ruotsin Tornionlaakso sekä Norjasta Finmarkku ja Pohjois-
Tromssa kuuluivat Suur-Suomeen. Tämä aiheutti Norjan ja Ruotsin vähemmistöpolitiikan
kiristymistä. Vaikka kveeneillä ja tornionlaaksolaisilla ei ollut mitään tekemistä AKS:n
kanssa, he joutuivat uhreiksi, ja assimilaatiopolitiikka oli ankarinta juuri maailmansotien
välisellä kaudella.

Toinen syy Pohjoiskalotin vähemmistökielten käytön supistumiseen on assimilaatiopoli-
tiikan kanssa samanaikaisesti tapahtunut modernisaatio. Ennen harjoitettiin luontaiselinkei-
noja omilla kielillä ja lapset koulutettiin paikallisyhteisöissä omilla kielillä. Jokapäiväinen
elämä edellytti monipuolista ja vaativaa koulutusta, mutta omassa kulttuurissa, eikä sillä
ollut paljonkaan tekemistä valtiollisen koululaitoksen kanssa. Modernisaatio muutti työ-
elämän suureksi osaksi enemmistökielillä tapahtuvaksi ja valtiollisen enemmistökielisen

2 Ruotsissa sosiaalidarwinismin hengessä harjoitettiin aluksi segregaatiopolitiikkaa saamelaisia
kohtaan ("lapp skal vara lapp"), mutta tämä muuttui myöhemmin assimilaatiopolitiikaksi. Poh-
joismaille on yleensä ollut tyypillisempää suosia assimilaatio- kuin segregaatiopolitiikkaa alistet-
tuja vähemmistöjä kohtaan.
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koululaitoksen merkitys kasvoi huomattavasti. Muita enemmistökielisiä kielenkäytön do-
meeneja, jotka tulivat paljon laajemmiksi ja tärkeämmiksi kuin ennen, olivat media, hallinto
ja liike-elämä.

Assimilaatiopolitiikka näyttää olleen tehokkainta juuri silloin, kun se on ajoittunut sa-
manaikaiseksi modernisaation kanssa. Samanaikaisesti kun koulun ja joukkoviestinnän mer-
kitys nopeasti kasvoi, niitä käytettiin määrätietoisesti assimilaation välineenä. Assimilaatio-
politiikka ei sen sijaan näytä olleen niin tuloksellista seuduilla, joilla tuntuvampi moderni-
saatio alkoi myöhemmin, niin että etninen herääminen alkoi pian muuttaa tilannetta. Näitä
alueita ovat varsinkin saamelaisenemmistöiset sisämaan seudut kuten Kautokeino, Karas-
joki ja Utsjoki. Esimerkiksi Norjan rannikolla taas modernisaatio alkoi useita vuosikymme-
niä aikaisemmin, niin että assimilaatio ehti merisaamelaisten ja kveenien keskuudessa pit-
källe ennen kuin ruvettiin puhumaan vähemmistöjen oikeuksista.

Modernisaatio ei sinänsä johda assimilaatioon, vaan assimilaatiopolitiikan ja moderni-
saation yhdistelmä. Jos monikielisessä yhteisössä kielet ovat käytössä koulussa ja julkisuu-
dessa ja kielelliset ihmisoikeudet ovat kunnossa, ei modernisaation tarvitse johtaa assimi-
laatioon. Virallisesti monikielisistä valtioista löytyy esimerkkejä tästä; yksi niistä on suo-
men ja ruotsin kielen rinnakkaiselo Suomessa (suomen kielen asema nousi viralliseksi sa-
moihin aikoihin, kun Etelä-Suomi teollistui). Jos ryhmän kielelliset oikeudet ovat nykyajan
oloissa puutteelliset, se merkitsee käytännössä assimilaatioon pyrkivää kielipolitiikkaa, riip-
pumatta siitä, onko tämä tietoinen, eksplisiittisesti ilmaistu tai peitellysti hyväksytty tavoite
tai vain välinpitämättömyyttä. Vaikka epäviralliset vähemmistökielet saattoivat esimoder-
nissa maailmassa siirtyä sukupolvelta toiselle satoja vuosia, tilanne on nykyään täysin toi-
senlainen. Kielen alistettu asema ja kielellisten oikeuksien puutteellisuus samanaikaisesti
nopeasti etenevän modernisaation kanssa on se kohtalokas yhdistelmä, joka on tehnyt
Pohjoiskalotin vähemmistökielet 1900-luvun kuluessa uhanalaisiksi.

Emansipatorisella politiikalla tarkoitetaan hierarkkisen valtarakenteen muuttamista si-
ten, että yhteisöllisen alistamisen järjestelmiä puretaan ja tilalle luodaan aiempaa tasa-
arvoisempia yhteiskunnallisia rakenteita (Giddens 1991). Kun alistetun kielen asemaa yh-
teiskunnassa nostetaan kulttuuripoliittisen toiminnan avulla, voidaan puhua kielen emansi-
paatiosta (lähemmin Lindgren 2000); suomen kielen nostaminen 1800-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla on yksi hyvä esimerkki. Maailmanlaajuinen etninen herääminen on saanut ai-
kaan alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen kielten revitalisaatiota eli elvyttämistä tai kielen-
vaihdon kääntämistä. Pohjoiskalotilla nykyinen etninen herääminen alkoi saamelaisten kes-
kuudessa suunnilleen 1950-luvulla pienissä piireissä ja levisi laajemmalle varsinkin 1970-
luvulla ja sen jälkeen. Tornionlaaksolaisten ja kveenien keskuudessa etninen herääminen on
alkanut 1970- ja 1980-luvuilla.

Vaikka on kyse kielenvaihdon kääntämisestä, kielten revitalisaatiossa ei pyritä takaisin
sellaiseen aikaisempaan tilanteeseen, jossa vähemmistökieliä käytettiin lähinnä suullisesti
epävirallisissa yhteyksissä vähemmistön keskuudessa ja muuten varsin vähän. Päämääränä
on vähemmistökielten statuksen nostaminen ja niiden käyttöön ottaminen virallisissa yh-
teyksissä, kouluissa ja mediassa samoin kuin kielten kirjallinen viljely nykyaikaisen kult-
tuurin ja elämänmuodon edellyttämällä tavalla. Enää ei riitä, että poromiehet, kalastajat ja
pientilalliset puhuvat keskenään saamea tai meänkieltä. Heidän lisäkseen tarvitaan myös
akateemisesti koulutettuja ja urbaaneja saamelaisia ja meänkielisiä, jotka voivat tehdä työtä
kielen käyttöalojen laajentamiseksi.
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Etniseen heräämiseen liittyy arvomaailman murros yksikielisyyttä suosivasta nationalis-
mista pluralismiin. Pohjoiskalotin vähemmistöjen päämääränä ei ole oma valtio eikä yksi-
kielisyys, kuten nationalismin aikakaudella usein oli, vaan tavoitteena on monikielinen val-
tio ja korkeatasoinen yksilöllinen monikielisyys. Enemmistökielen dominoivuus on kuiten-
kin nationalismin perintönä vahvasti juurtunut näkemystapa, jonka etninen herääminen jou-
tuu haastamaan. 1970-luvulta lähtien pohjoismaista kielipolitiikkaa leimaa ambivalenssi
assimilaatiolinjan ja pluralismin välillä (Wingstedt 1998). Olennaista on, että valtiolliset
enemmistöt ovat alkaneet tarkistaa linjaansa ja suhtautua vähemmistöjen emansipaatioon
vähitellen positiivisemmin kuin ennen. Tämä on kansainvälinen tendenssi, joka on johtanut
muun muassa kansainvälisiin sopimuksiin kielellisistä oikeuksista (ks. Hussin artikkelia
tässä julkaisussa). Enemmistöt eivät häviä tässä mitään, vaan emansipatorinen prosessi on
päinvastoin yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta terapeuttista kehitystä. Saamen kieli tuli
Suomessa ja Norjassa viralliseksi kieleksi tietyissä pohjoisissa kunnissa vuonna 1992, ja
Ruotsissa tulivat saame, suomi ja meänkieli virallisiksi tietyillä alueilla huhtikuussa 2000.
(Suomessa tuli edellisen kerran kieli viralliseksi, kun suomi virallistettiin 1863.)

Etnisen heräämisen ansiosta Pohjoiskalotilla on syntynyt uusia virallisia kieliä ja myös
uusia kieliä. Meänkieli ja kveenin kieli ovat itsenäistymässä, ja saamen päämurteita, joilla
on omat kirjakielensä, on ruvettu kutsumaan kieliksi ja puhumaan saamen kielistä moni-
kossa. Kielten elvyttäminen on kuitenkin vasta alkanut. Se on jarruttanut assimilaatiota ja
paikoitellen pysäyttänyt sen, mutta toisaalta assimilaatio kuitenkin jatkuu. Nykyiselle tilan-
teelle on luonteenomaista kilpajuoksu assimilaation ja vähemmistökielten emansipaation
välillä – muutoksia tapahtuu nopeasti molempiin suuntiin.

Kveenien kielen nykyisestä asemasta

Kveenien keskuudessa assimilaatio ehti niin pitkälle, että vain vanhempi väki puhuu keske-
nään kveenin kieltä. Monet nuoremmat kuitenkin osaavat kieltä ja käyttävät sitä norjan-
suomalaisten ja suomensuomalaisten kanssa. Norjan kveeniliitto on arvioinut, että kieltä
ymmärtää noin 12 000 kveeniä, mutta vain noin 200 osaa lukea ja noin 50 kirjoittaa sitä
(Aksjonsplan for kvensk språk 1999). Etninen herääminen varsinkin 1980-luvulta lähtien
on saanut aikuista väestöä käyttämään kieltä enemmän kuin vielä 1970-luvulla ja monet
ovat opiskelleet kieltä kursseilla tai korkeakouluissa. Suomen kielen opetus kouluissa on
jatkuvasti lisääntynyt, niin että nuorten keskuudessa on vaihtelevaa kielitaitoa, jota käyte-
tään enemmän suomalaisten kuin toisten kveenien kanssa. Pyssyjoella ovat jotkut nuoret
vastikään alkaneet käyttää keskenään kveenin kieltä. Kieli ei parin kolmen viime vuosikym-
menen aikana ole yleensä ollut käytössä lapsiperheissä, jollei toinen vanhemmista ole
suomalainen. Suomalaisten ja kveenien tai norjalaisten välisissä avioliitoissa on 1980-
luvulta lähtien yleistynyt kahden kielen puhuminen lasten kanssa (Norman, painossa).

Kveeniliitto teki töitä useita vuosia osoittaakseen, että ei ole oikein pitää kveenejä siir-
tolaisvähemmistönä (Seppola 1996). 1990-luvun lopulla Norjan valtio on päätynyt kolmi-
portaiseen kieli- ja kulttuuripolitiikkaan ei-norjalaisia väestöryhmiä kohtaan. Parhaassa ase-
massa ovat saamelaiset alkuperäiskansana. Seuraavan portaan muodostavat kansalliset vä-
hemmistöt, joita ovat kveenit, metsäsuomalaiset, juutalaiset, romanit ja tattarit eli vaeltajat
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(de reisende). Kolmantena ovat siirtolaiset, joihin muun muassa toisen maailmansodan
jälkeen Norjaan tulleet suomalaiset kuuluvat. Kveenit ovat toistaiseksi ainoana kansallisena
vähemmistönä saaneet kielensä oppiaineeksi toisena kielenä kveenialueitten peruskouluun.

Kveenien murteet kuuluvat dialektologisesti tarkasteltuina suomen murteiden jatkumoon
ja sen peräpohjalaiseen haaraan, jossa on, kuten tunnettua, piirteitä sekä itä- että länsimur-
teista. Yksi kielten emansipaatioon liittyvä ilmiö on kielen itsenäistyminen murteiden jat-
kumolta. Tämä tarkoittaa, että jokin murre tai murreryhmä kehittyy omaksi kieleksi siten,
että se otetaan käyttöön julkisella sektorilla ja kirjakielenä. Hyvä historiallinen esimerkki
pohjoismaista on fäärin kieli, joka itsenäistyi skandinaaviselta murteiden jatkumolta 1800-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Pohjoiskalotin etnisen heräämisen yhteydessä on meän-
kielen ja kveeninkielen itsenäistyminen suomen murteiden jatkumolta uusi esimerkki alka-
vasta kielen itsenäistymisestä. Se on alkanut tornionlaaksolaisten keskuudessa 1970-luvulla
ja kveenivaikuttajia on liittynyt siihen 1980-luvulta lähtien; tällä hetkellä autonomisaation
suosio näyttää laajenevan molemmilla tahoilla. Tässä yhteydessä voi myös panna merkille,
että fääriläiset ovat lukumäärältään suunnilleen samaa luokkaa kuin meänkieliset.

Kveenit ja tornionlaaksolaiset eivät ole toistaiseksi yksimielisiä kielen itsenäistymisestä.
Tämä on luonnollista, koska kielen itsenäistyminen samoin kuin emansipaatiokin ovat joka
tapauksessa prosesseja, jotka vaativat oman aikansa. Koska nykyisessä tilanteessa tapahtuu
muutoksia nopeasti eri suuntiin, en itse halua tehdä mitään prognooseja. Kyseisten vähem-
mistöjen keskuudessa ovat kielen itsenäistymisen kannalla yleensä ne piirit, jotka muuten-
kin työskentelevät eniten näiden vähemmistöjen kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien
puolesta (oman kirjakielen tarpeesta kveenin kielellä Aronsen 1998, 2000). Kielen emansi-
paatioprosesseille on ollut luonteenomaista aina reformaation ajoista asti, että emansipoi-
tuvan ryhmän keskuudessa vaikuttaa tietynlainen veturiryhmä, joka tekee eniten työtä kie-
len hyväksi, kuten fennomaanit 1800-luvulla ja etniset aktivistit nykymaailmassa (Lindgren
2000).

Kveenin kielen suomalaisena tutkijana olen sitä mieltä, että kielellisiä eroja on riittävästi
kielen itsenäistymiseen, mikäli kveenit itse sitä haluavat (kun ruotsia ja norjaakin pidetään
eri kielinä). Kveenien murteissa on huomattavan paljon nuorta kehitystä, joka eriyttää niitä
Suomen puolen peräpohjalaismurteista (kveenien kielestä mm. Söderholm 1983; And-
reassen 1989, 1994, 1997; Rautio-Helander 1990; Lindgren 1993, 1998 b, 1999; Utvik
1996). Toisaalta Pohjois-Suomessa on voimakkaasti vaikuttanut yleissuomalainen puhekie-
len kehitys. Modernisaation oloissa ovat Suomen valtion rajat nopeasti kasvattaneet kielelli-
siä eroja sekä sanastossa että kielen rakenteen eri tasoilla. Tornionlaaksolaisten ja kveenien
kielen kehitys sen sijaan on paljolti rinnakkaista samantapaisissa vähemmistökielen oloissa.
Kveenin ja meänkielen eriytyminen pohjoisimman Suomen puhekielestä ei kuitenkaan ole
niin suurta, että autonomisaatio olisi kielenpiirteiden takia välttämätöntä, sillä onhan
olemassa useita kieliä, joissa tavataan hyvinkin suuria murre-eroja.

Saman murrejatkumon sisällä ei kysymys murteesta ja kielestä ole ratkaistavissa pelkäs-
tään lingvistisin perustein, vaan se on pikemminkin poliittinen kysymys (Chambers–Trud-
gill 1980; Söderholm 2000). Suomalaisena en halua ottaa kantaa siihen, onko kveenien kieli
katsottava omaksi kieleksi vai suomen murteeksi. Kielellisiin ihmisoikeuksiin kuuluu oi-
keus saada samaistua yhteen tai useampaan kieleen (Skutnabb-Kangas–Phillipson 1989).
Tämä merkitsee nähdäkseni myös sitä, että ryhmän tulee itse saada määritellä oma kielensä.
Suomalaisten ei tarvitse mielestäni sekaantua tähän ottamalla kantaa puolesta tai vastaan,
vaan kunnioittaa vähemmistön sisällä tapahtuvaa asian käsittelyä.
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Kielen arvoa ei voi mitata puhujien lukumäärällä

Kaarina Vuolab

Oulun yliopisto

Saamen kieli on julistettu kuolevaksi kieleksi jo satoja vuosia sitten. Jos minä nuorena
ylioppilaana olisin uskonut tähän väittämään, en olisi päivääkään opiskellut saamea, enkä
olisi tässä kertomassa teille äidinkielestäni. Termi tosin on viime vuosikymmenten aikana
lieventynyt. Nyt puhutaan uhanalaisista kielistä ja kansoista.

Saamelaisten asuinalue levittäytyy pitkänä kapeana vyöhykkeenä Ruotsin Taalain-
maalta Kuolan niemimaalle. Venäjällä saamelaisasutus on nykyään keskittynyt Luujärven
alueelle. Saamelaisia on erilaisten laskutapojen mukaan 60 000–100 000; eniten heitä asuu
Norjan puolella. Enemmistönä he ovat ydinalueen muutamassa kunnassa: Kautokeinon,
Kaarasjoen, Taanan ja Uuniemen kunnissa sekä Suomen puolella Utsjoen kunnassa.

Saamen kieliä on kymmenen. Toisiinsa rajoittuvat murteet eroavat vain vähän toisis-
taan, mutta mitä kauempana murteet maantieteellisesti sijaitsevat toisistaan, sitä vaikeam-
maksi käy toisen murteen ymmärtäminen. Siksi on luontevampaa puhua kielistä kuin mur-
teista. Jyrkin raja on pohjoissaamen ja inarinsaamen välillä. Pohjoissaamelaisen on vaikea
ymmärtää inarinsaamen puhujaa ja lähes mahdoton ymmärtää koltansaamea.

Saamelaiskielten puhujia arvioidaan olevan n. 23 000: Norjassa 12 000, Suomessa
3 000, Ruotsissa 7 000 ja Venäjällä 1 000. Saamen kielistä suurin on pohjoissaame. Sen
puhujia on n. 17 000. Toiseksi suurimman kieliryhmän muodostavat luulajansaamen puhu-
jat. Heitä on n. 2 000. Eteläsaamea, inarin-, koltan- ja kildininsaamea puhuu n. 300–400
henkilöä kutakin kieltä. Näiden kielten taitajat ovat keski-ikäisiä ja sitä vanhempia; vain
harvat nuoret ja lapset puhuvat näitä kieliä äidinkielenään. Uumajan-, piitimen- ja turjan-
saamea puhuu vain muutama vanhempi henkilö, akkalansaamea Min Áigi -lehden mukaan
enää vain yksi henkilö.
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Saamen kielen kirjallinen käyttö on alkanut jo 1600-luvulla, mutta varsinaiset kirja-
kielet ovat alkaneet muotoutua vasta viime vuosikymmenten aikana. Näiden vuosien saa-
tossa on ilmestynyt eri aineiden oppikirjoja esikouluasteelta yliopistotason opetuksen tar-
peisiin asti. Kaunokirjallisuuden valikoima on laajentunut – nykyään on jo kohtalaisesti
tarjolla lasten, nuorten ja aikuisten kaunokirjallisia teoksia. Saamen kielen lautakunta,
opettajat, kääntäjät sekä muut kielen parissa työskentelevät tekevät laajaa terminologiatyötä
muiden toimiensa ohella. Nykyisin kuudella saamen kielellä on oma ortografiansa.

Saamelaiskielten asema alkoi siis parantua 1970-luvulla. Lakisääteisen perustan Suo-
messa saamen kieli sai vuoden 1983 peruskoulu- ja lukiolakien uudistusten yhteydessä.
Saamen kielen heikko yhteiskunnallinen asema 1960-luvulla ja vielä myöhemminkin
aiheutti sen, että vanhemmat eivät puhuneet kotona lapsilleen saamea, koska se koettiin
riesaksi: koulunkäynnin ja koulussa menestymisen esteeksi. Tämä näkyy eniten “vähem-
mistöjen vähemmistöissä“: Tällä hetkellä peruskoulussa ei ole yhtään äidinkielenään kol-
tansaamea puhuvaa oppilasta.

Inarin- ja koltansaamen elvyttämiseksi on perustettu vuonna 1997 kielipesiä. Näissä
alle kouluikäiset opettelevat leikin ohessa kielen. Kiinnostus kielipesäkokeiluun on ollut
suuri, esimerkiksi inarinsaamen kielen yhdistyksen perustamaan kielipesään vuonna 1997
haki lehti-ilmoituksen perusteella 18 lasta, mutta vain kahdeksalle lapselle pystyttiin tar-
joamaan paikka. Jo vuoden kuluttua lapset puhuivat hoitajiensa kanssa saamea. Kielipesien
tähänastiset tulokset ovat siis hyvät, mutta toiminnan jatkuvuudelle ei ole takeita.

Inarinsaamen kielen tilanne oli 1970-luvun loppupuolella hälyttävä. Näytti siltä, että tuo
kielimuoto katoaa. Vain yksi isä puhui lapsilleen tätä kieltä. Vuonna 1987 toimintansa
aloittanut inarinsaamen kielen yhdistys Ânâraškielâ Seervi on saanut paljon aikaan kieli-
pesän lisäksi: esimerkiksi inarinsaamen oppilasmäärä on kasvanut parissakymmenessä
vuodessa siten, että peruskoulussa äidinkielenä inarinsaamea opiskelee neljä ja vieraana
kielenä jo yli 30 lasta; lisäksi inarinsaame näkyy opasteissa. Yhdistyksellä on jäseniä 200,
ja huomattavaa on, että jäseneksi otetaan ainoastaan kieltä taitavat.

Olen tässä lyhyessä alustuksessani pyrkinyt antamaan kuvan saamelaiskielten nyky-
tilasta tilastojen valossa. Nämä tilastot eivät ole tavallisen kielen puhujan kannalta rohkai-
sevia. Erityisesti nuorille uhkakuvat katoavasta kielestä ja kuolevasta kulttuurista voivat
olla koulun ja perheen kieltä valittaessa kohtalokkaita. Saamen kieli ei koskaan ole ollut
eikä tule olemaan "miljoonakieli". Kielen arvoa ei voi mitata puhujien lukumäärällä, koska
kieli on paljon muutakin kuin pelkkiä sanoja ja kielioppia. Kieleen on varastoitunut hyvin
pitkältä ajalta uskomaton määrä elämän arvoja, uskontoa ja kauneuden tajua, luonnon ja
elinolosuhteiden tuntemusta. Tämäntapaisia asioita ei pystytä arvioimaan lukumäärissä.

Niin kauan kuin yksikin ihminen osaa puhua äidinkielenään jotain kieltä, on mahdol-
lisuus elvyttää ja nostaa kieli uudelleen käyttöön. Se vaatii kielen puhujalta rohkeutta,
uskoa, sitkeyttä, mutta ennen kaikkea rakkautta, jotta jaksaa ponnistella ajoittain mahdot-
tomalta tuntuvan tehtävän kanssa. Tästä on hyvä esimerkki edellä kertomani inarinsaame.
On myös muistettava, että ilman virallista tahoa, valtaväestön arvostusta ja tukea, ihmiset
eivät jaksa loputtomiin.
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