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Abstract
The present study focuses on the semantics of Finnish emotion words (e.g. joy, anger). My aim has
been to investigate and describe what kinds of linguistic-semantic interpretations arise from an
emotions vocabulary compiled using a questionnaire as a research instrument. Moreover, I was
interested in finding out what kinds of emotions the Finns identify. The data used for the study
consisted of the written responses of a hundred Finns of various ages to a questionnaire item, which
asked them to name various emotions. Besides the two objectives above, male and female conceptual
frameworks for emotions were compared in the study, as well as those of different age groups. Both
a qualitative and a quantitative analysis of the data, which consists of 2020 responses, were carried
out. 

The view of language adopted for this study draws from the basic notions of cognitive linguistics.
I applied Anna Wierzbicka's ideas to the semantic grouping of emotion words. Moreover, the
explanations given for the 51 most commonly used emotion words were based on Wierzbicka's idea
of a natural semantic meta-language. I also used for the word descriptions the information provided
by the Kielipankki newspaper corpus on the use of emotion words. The semantic contents of emotion
words were explained as prototypical scenarios using the following semantic primitives: I, PERSON/
SOMEONE, SOMETHING, THIS, OTHER, GOOD, BAD, THINK, KNOW, WANT, FEEL, CAN,
DO, HAPPEN, THERE IS, WHEN, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A SHORT TIME,
FOR SOME TIME, SOMETIMES, MIND, BODY, NEAR, INSIDE, NOT, TRUE, MAYBE, CAN,
WOULD 'cond.', BECAUSE, IF, VERY, LIKE, MORE, SOME. The following semantic main
categories were defined for emotion words: "Something good happened or will happen", "Something
bad happened or will happen", "I want", "I don't want", "I think something about myself", "I think
something about others", "I know / don't know".

I investigated the status and significance of emotion words for the speakers of Finnish by using a
cognitive significance index. The index has been developed by Urmas Sutrop particularly for the
analysis of listing tasks. The cognitively most important emotion words for Finns were found to be:
viha, ilo, rakkaus, suru, pelko, onnellisuus, kateus, ahdistus, väsymys, masennus, tuska, ihastus,
tyytyväisyys, inho, jännitys, pettymys, kaipaus, rauhallisuus, ikävä, and toivo. 

According to this study, the emotions with the highest frequency of expression in the Finnish
language are hatred, joy, love and sorrow. Women were found to have more words for emotions
(23.0) than men (17.6). The emotion vocabulary includes more negative words (53%) than positive
ones (43%). The findings of this study suggest that the Finns think more often good of other people
than bad, and more often bad of themselves than good.

Keywords: age groups, emotions, Finnish language, gender, language, 
lexicology, semantics
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Tiivistelmä
Tutkimukseni aiheena on suomen kielen tunteiden (esim. ilo, viha) semantiikka. Tavoitteenani on
ollut tutkia ja kuvata, millainen lingvistinen semanttinen tulkinta tutkimukseni kyselyllä koostetusta
tunnesanastosta muodostuu ja millaisia tunteita suomalaiset mieltävät olevan olemassa.
Tutkimukseni perusaineiston muodostivat sadan eri-ikäisen suomalaisen kirjalliset vastaukset
tehtävään, jossa he saivat vapaasti luetella tunteiden nimityksiä. Lisäksi olen vertaillut miesten ja
naisten sekä eri ikäryhmien tunnekäsitteistyksiä. Tutkin saamaani 2 020 vastauksesta muodostunutta
aineistoa sekä laadullisesti että määrällisesti. 

Työni kielinäkemys pohjautuu kognitiivisen kielentutkimuksen peruskäsityksiin. Sovelsin Anna
Wierzbickan näkemyksiä tunnesanojen merkityksenmukaisessa ryhmittelyssä ja ajatusta
luonnollisesta semanttisesta metakielestä 51 tyypillisimmän tunnesanan selittämisessä. Hyödynsin
kuvauksissani myös Kielipankin lehtikorpusten antamaan tietoa tunnesanojen käytöstä. Selitin
tunnesanojen merkityssisällöt prototyyppisinä skenaariona seuraavien semanttisten primitiivien
avulla: MINÄ/ITSE, IHMINEN/HÄN/JOKU, ASIA/JOKIN, TÄMÄ, MUU/TOINEN, HYVÄ,
PAHA/HUONO, AJATELLA, TIETÄÄ, HALUTA, TUNTEA, VOIDA, TEHDÄ, TAPAHTUA,
OLLA / OLLA OLEMASSA, KUN, NYT, ENNEN, JÄLKEEN, KAUAN AIKAA, VÄHÄN
AIKAA, JONKIN AIKAA, JOSKUS, MIELI, RUUMIS, LÄHELLÄ, SISÄLLÄ, EI/KIELTO,
TOTTA, EHKÄ, SAATTAA, -ISI-, KOSKA/VUOKSI, JOS, HYVIN, KALTAISUUS,
ENEMMÄN/LISÄÄ, VÄHÄN. Varsinaisista tunnesanoista hahmotin seuraavat päämerkitysryhmät:
"Jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu", "Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu", "Haluan", "En halua",
"Ajattelen itsestäni jotain", "Ajattelen toisista jotain", "Tiedän / en tiedä".

Selvitin aineistoni tunnesanojen asemaa ja tärkeyttä kielenpuhujien mielessä kognitiivisen
tärkeyden indeksin avulla. Indeksin on kehitellyt Urmas Sutrop nimenomaan luettelointitehtävien
analysointia varten. Suomalaisille kognitiivisesti tärkeimmiksi tunnesanoiksi osoittautuivat viha, ilo,
rakkaus, suru, pelko, onnellisuus, kateus, ahdistus, väsymys, masennus, tuska, ihastus, tyytyväisyys,
inho, jännitys, pettymys, kaipaus, rauhallisuus, ikävä, toivo.

Tutkimukseni mukaan suomen kielen perustunteita ovat viha, ilo, rakkaus ja suru. Naisilla on
runsaammin sanoja (23,0) tunteille kuin miehillä (17,6). Tunnesanastossa on enemmän negatiivisia
(53 %) kuin positiivisia (43 %) sanoja. Tutkimukseni perusteella suomalaiset muun muassa
ajattelevat toisista ihmistä enemmän hyvää kuin huonoa ja itsestä enemmän huonoa kuin hyvää. 

Asiasanat: ikäryhmät, leksikologia,  sukupuoli, suomen kieli, tunteet; semantiikka; kieli





Alkusanat

Uskoakseni sanan ja tunteen valikoituminen tutkimukseni kohteeksi juontuu jo lapsuute-
ni vuosilta: Vanhempani olivat lähtöisin Kuusamosta, josta he muuttivat aikoinaan Ylitor-
niolle viljelemään rintamamiestilaa, isä päätyökseen ja äiti kansakoulunopettajan työn
ohessa. He toivat mukanaan oman murteensa ja puheenpartensa. Kotikylälläni oli puoles-
taan peräpohjalainen tapansa ilmaista asioita. Elimme oikeastaan kaksikielisessä ympäris-
tössä, jossa sanojen merkityksiä vertailtiin ja niistä keskusteltiin. Kun lapsuudenkodissa-
ni oli lisäksi paljon kirjoja, jotka houkuttivat, syntyi minussa kiinnostus sanaan. Suuren
perheen kanssakäymisessä tutkimukseni maailmantiedollinen aines eli tunteet olivat joka-
päiväisen koetuksen ja testauksen alaisina. Tunne-elämääni liittyviä kokemuksia ruokki-
vat omalla laillaan myös kirjahyllymme sankarien ja sankarittarien mielenliikahdukset.

Ilman professori Helena Sulkalan kannustavaa ja kantavaa ohjausta tutkimukseni olisi
jäänyt mielenkiintoisen aiheen valinnaksi. Hän ohjasi hienotunteisesti tekemisiäni kohti
päämäärää silloinkin, kun itse olisin jo luovuttanut. Olen kiitollinen hänelle. Kiitän myös
Jari Sivosta työni kommentoinnista.

Enpä arvannut aiemmin, kuinka tärkeitä ovat väitöskirjojen esitarkastuslausunnot
oppimisessa ja tietämisen prosessoinnissa. Kiitän dosentti Oili Karihalmetta, jonka paneu-
tunut ja oivaltava kritiikki selkiytti ja syvensi ajatteluani. Kiitän myös filosofian tohtori
Ene Vainikia, joka saman aihealueen tutkijana osuvasti ilmaisi mielipiteensä monista tut-
kimukseni kriittisistä kohdista, jotta voisin “oma väitekirja veelgi paremaks teha". 

Kiitän sydämestäni Helena Laukkalaa avusta, jota tarvitsin tutkimukseni tilastollisten
laskelmien toteuttamisessa. Tutkimukseni käsikirjoituksen painokuntoon saattamisesta
kiitän Helena Saarta ja tiivistelmän englanninkielisestä käännöksestä Riitta Sallista.
Haluan kiittää myös niitä sataa suomalaista, jotka antoivat minulle tärkeitä tunteiden
sanoja.

Omalla työpaikallani Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on kannustettu
jatkotutkimusten tekijöitä saavuttamaan tavoitteensa. Työhuoneeni on ollut käytävällä,
jonka ovien takaa on viime vuosina putkahtanut maailmaan uusia tohtoreita tämän tästä.
Heidän esimerkkinsä on ollut tarpeellista. Tutkimushenkeni nostatuksesta kiitän erityi-
sesti lehtori Raimo Kaasilaa, professori Kari E. Nurmea ja professori Raimo Rajalaa.
Lehtori Hannu Rahikaista kiitän viisaista kysymyksistä. Kiitän myös yliopistomme rehto-



ria Esko Riepulaa ja tiedekuntamme dekaania Kaarina Määttää työni viimeistelyn mah-
dollistamisesta. 

Yksin minun ei ole tarvinnut työtäni tehdä. Apua ja tukea olen aina saanut Markulta,
Petriltä ja Elinalta sekä kaikilta läheisiltäni. Kiitokseni Teille, joiden vuoksi tunnen, mitä
on rakkaus.

Omistan tämän työni äidilleni ja edesmenneelle isälleni.

Kesän 2005 kynnyksellä

Seija Tuovila
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet

Tunteet ovat keskeinen puheenaihe inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Tunteiden ilmaise-
minen onnistuu ilman sanoja mutta niistä puhuminen ei. Ihmisellä on hyvä olla sanoja, joil-
la hän kykenee esimerkiksi nimeämään tunteita. Mitä kukin näillä sanoilla tarkoittaa, voi
olla enemmän tai vähemmän tiedostamatonta. Vaikka osa ihmisenä olemista on juuri näistä
merkityksistä neuvottelemista ja sopimista, jotakin yhteistä ydintä sanojen merkityksissä
oletettavasti täytyy olla, jotta kielellinen vuorovaikutus on mahdollista.

Väitöskirjassani tutkin suomen kielen tunteita. Pohdin työssäni sitä, miten tunteet voi-
daan käsitteistää tunnesanoiksi ja mitä tunnesanat ovat merkityksinä. Työni aiheena on siis
suomen kielen tunnesanojen semantiikka. Varsinainen tutkimukseni kohdistuu suoma-
laisten ja suomen kielen tunnesanastoon: millaisia tunteita suomalaiset mieltävät olevan
olemassa ja millainen lingvistinen semanttinen tulkinta tutkimukseni kyselyllä kooste-
tusta tunnesanastosta muodostuu. Pyrin työlläni vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mi-
ten kielemme tunnesanasto on hahmotettavissa ja kuvattavissa? Millaisiin ryhmiin sanat
asettuvat merkityksen perusteella? Mistä suomalainen puhuu käyttäessään sellaisia sanoja
kuin ilo, suru, viha, rakkaus? Mitä nämä sanat merkitsevät? Tavoitteenani on myös selvit-
tää tunnesanojen yleisyyttä ja kognitiivista tärkeyttä. Samalla pohdin, voiko aineistoni pe-
rusteella puhua suomen kielen perustunteista tai ainakin prototyyppisistä tunteista.

Tarkasteluni kohteena ovat pääasiassa tunnesubstantiivit, koska kysymyksessä ovat
tunteiden nimitykset. Vaikka lähtökohtani on kuvata tunnesanojen ydinmerkityksiä, tarkas-
telen myös aineistoni yleisimpien tunnesanojen käyttöä ja merkityksiä Kielipankin lehti-
korpusten tarjoamien aineistojen avulla. Mitä tunnesanojen käyttö kertoo niiden semantii-
kasta? Saan korpuksista myös konteksteja, jotka auttavat sanojen merkitysten määrittelyjen
havainnollistamisessa ja todentamisessa.

Vaikka tutkimukseni pääpaino on kielen tutkimuksessa, tutkailen myös suomalaisten
tunteita ja sitä, miten sanasto vastaa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Millainen on suoma-
laisten tunnesanojen kansantaksonomia? Puhummeko enemmän myönteisistä kuin kieltei-
sistä tunteista? Ajattelemmeko enemmän itseämme kuin toisia? Kiinnostavaa on tutkia
paitsi yleensä suomalaisten tunteita ja tunnesanastoa myös tarkemmin sukupuolen ja
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tunnesanojen sekä iän ja tunnesanojen välisiä yhteyksiä. Kielten välisiä kulttuurisia
tunnesanatutkimuksia on niinkin tehty. Sen sijaan intrakulttuurisen vaihtelun tutkiminen on
jäänyt vähemmälle (Vainik 2004: 57). 

Tunnesanojen merkitysten eksplikoinnissa sovellan Anna Wierzbickan työryhmineen
kehittelemää ja työryhmän tutkimuksen kohteena edelleen olevaa luonnollista semanttista
metakieltä. Kuinka semanttisten primitiivien idea on sovellettavissa suomen kielen tun-
nesanojen kuvaukseen? Millaisilla semanttisilla primitiiveillä ja prototyyppisillä skenaari-
oilla suomen kielen tunnesanat ovat kuvattavissa? Luonnollisen semanttisen metakielen so-
veltuvuutta on jo tutkittu kymmenissä eri kielissä (ks. Goddard 2002: 12), mutta ei juuri
suomen kielessä. Tutkimukseni myötä syntyy eräänlainen suomen kielen tunnesanojen
ydinkuvaus, josta voi olla hyötyä kaikille tunteista puhuville, suomea vieraana kielenä
opiskeleville, sanakirjojen tekijöille ja myös eri tieteenalojen tunnetutkijoille.

Tunteiden tutkija havaitseekin varsin pian, että tunteet ovat tutkimuksen kannalta varsin
monimuotoinen ja -tieteinen ilmiö. Ainakin filosofit, antropologit, psykologit, kognitio-
tieteilijät, neurofysiologit ja -psykologit, sosiologit, kasvatustieteilijät, taiteen tutkijat ja
lingvistit ovat olleet niistä kiinnostuneita.

1.2 Tutkimusaineisto

Tutkimukseni perusaineiston muodostavat sadan suomalaisen vastaukset tehtävään, jossa
he saivat luetella erilaisia tunteita eli tunnesanoja. (Vrt. Fehr – Russell 1984: 467–468;
Smith – Tkel-Sbal 1995: 88; Smith – Smith 1995: 106–108; Vainik 2002a: 324–325.) Koe-
henkilöistä puolet oli miehiä ja puolet naisia. Valitsin heidät niin, että miehiä ja naisia oli
saman verran jokaisessa muodostamassani viidessä ikäryhmässä. Ikä- ja sukupuolijakauma
on siten seuraavanlainen:

Taulukko 1. Koehenkilöiden sukupuoli ja ikä.

Vastaajien ikävuosien keskiarvo oli 35,7. Nuorin vastaaja oli 9-vuotias ja vanhin 72-vuo-
tias. Miehet olivat iältään keskimäärin 35,5 ja naiset 35,9 vuotta. Koehenkilöihin liittyvistä
taustamuuttujista otin huomioon ainoastaan sukupuolen ja iän1, koska tarkoitukseni oli tut-
kia ja vertailla eri-ikäisten suomalaismiesten ja -naisten tunnekäsitteistyksiä. 

Koehenkilöt saivat vastata tehtävään kirjallisesti, mutta ohjeen annoin suullisesti. Ker-
roin aluksi, että kysymys on sanoista ja että kenenkään ei tarvitse olla huolissaan omasta
osaamisestaan. Koska koehenkilöiden koulutukselliset ja kokemukselliset taustat olivat
moninaiset, tehtävänannon täytyi olla selkeä ja havainnollinen. Muutaman kokeilun jäl-
keen päädyin seuraavansisältöiseen instruktioon: 

–19 20–29 30–39 40–49 50–
Naiset 10 10 10 10 10
Miehet 10 10 10 10 10

1. Pyysin koehenkilöitä kuitenkin merkitsemään ammattinsa tai vastaavan sekä kotipaikkakuntansa vastaus-
lomakkeeseen.
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Teen tukimusta sanojen merkityksistä. Esimerkiksi sanasta huonekalu mieleesi saattaa tulla...
tuoli, pöytä, sänky. Kysymys ei ole oikein tai väärin -asiasta. Olen kiinnostunut siitä, mitä
juuri sinä ajattelet. Kysymys on tunteista. Luettele sanalle tunne / Anna sanasta tunne niin
monta esimerkkiä kuin haluat. Teet siis listaa tunteista siinä järjestyksessä, kuin ne tulevat
mieleesi. Mikä tuli ensimmäisenä mieleesi? Jatka. 

Teetin suurimman osan tehtävistä yksilöllisesti2. Jokainen sai siten vastata rauhassa halun-
sa ja harkintansa mukaan. Korostin myös, että vastaukset liitetään anonyymisti sadan muun
suomalaisen vastauksiin. Yleensä tehtävästä suoriuduttiin 5–10 minuutissa. Jotkut vastaa-
jat harkitsivat tehtävää hyvinkin kauan. En kuitenkaan halunnut rajata vastausaikaa, jotta
ei olisi syntynyt turhia vastaamiseen liittyviä paineita ja jotta yksilölliset tavat reagoida
tämäntyyppisiin tehtäviin tulisivat otetuiksi huomioon. Toteutin testauksen vuosien 2000 ja
2001 aikana.

Tunnesanoja on tietenkin mahdollista valita ja koostaa muillakin tavoilla, mutta mieles-
täni toteuttamani kysely antaa riittävän relevantin ja mielenkiintoisen lähtökohdan suomen
kielen tunnesanojen tutkimukselle. Keruun avulla sain aineistokseni yhteensä 2 020 koe-
henkilöiden tunteiden nimityksiksi ajattelemaa vastausta.

Oman aineistolähteensä muodostavat tekstikorpukset, joista olen tutkinut noin 50 ylei-
simmän tutkimukseeni valikoituneen tunnesanan käyttöä lehtiteksteissä. Korpuspohjaiseen
tarkasteluun valitsin tuoreimmat Kielipankissa olevat Kalevan (1998–1999) ja Iltalehden
(1996) vuosikerrat.3 Valitsin Kalevan sen vuoksi, että se ilmestyy Pohjois-Suomessa, jossa
suurin osa koehenkilöistäkin ilmoitti joko asuvansa tai josta kertoi olevansa kotoisin (n. 90
%). Iltalehti puolestaan valtakunnallisena ja kokemukseni perusteella kansanomaisesti ja
arkisestikin ihmisen elämästä, myös tunteista, kertovana lehtenä puolsi mielestäni korpus-
lähteenä paikkaansa. Käytin tekstipankin aineiston lausekonteksteja omaan kielelliseen ja
kulttuuriseen intuitiooni pohjautuvien hypoteettisten määritelmien testaamiseen. Konteks-
tit auttoivat omalta osaltaan myös varsinaisen ydinmerkityksen hahmottamisessa ja ekspli-
koinnissa.

Tunnesanojen määrittely on sumean luokan kuvaamista, joten sanaston hahmottaminen
ja sanojen luokittelu on vääjäämättä prosessinomaista. Vaikka tehtävänantoni viime kädes-
sä ohjasi koehenkilöitä antamaan vastauksensa tunteita nimeävinä substantiiveina, saadus-
ta aineistosta oli löydettävissä myös vastauksia, kuten fyysisiin tuntemuksiin, käyttäytymi-
seen, luonteen kuvauksiin tai muuten tunteisiin liittyviä sanoja, jotka eivät ole varsinaisten
tunteiden nimityksiä.

2. Kymmenen koehenkilöä vastasi tehtävänantoon ohjaamieni avustajien opastuksella. Erityisesti korostin,
ettei kokeenpitäjä saanut antaa tunteista omia esimerkkejä. Yksi opiskelijaryhmä vastasi tehtävään ryh-
mänä.

3. Hyödynsin Kielipankin aineiston tarkastelussa Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) korpustyökalua
WWW-Lemmie 2.0.
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1.3 Taustateoria ja päämenetelmät

Tutkimukseni metodisissa ratkaisuissa on löydettävissä pääasiassa kahdesta eri paradig-
masta kumpuavia, taustoiltaan jopa ristiriitaisilta vaikuttavia näkemyksiä. Selvitän tässä lu-
vussa tutkimukseni tärkeimpien teoreettisten ja metodisten valintojeni perusteita.

Käsitykseni kielestä pohjautuu kognitiivisen kielentutkimuksen peruskäsityksiin.
Sovellan tutkimuksessani kuitenkin myös komponenttiajattelua, joka liitetään perinteisesti
strukturalismin kannattamaan objektivistiseen näkemykseen. Sen mukaan leksikaalisia yk-
sikköjä vastaavat luokat nähdään selvärajaisina ja täsmällisesti määriteltävinä. Entiteettien
katsotaan liittyvän samaan luokkaan vain silloin, kun ne jäännöksettömästi täyttävät luok-
kaan kuulumisen välttämättömät ja riittävät ehdot. (Leino 1993: 32–33.) Kognitiivisen nä-
kemyksen mukaan luokat ovat kuitenkin liukuvarajaisia ja järjestäytyneet prototyyppisten
tapausten ympärille. Epäprototyyppiset tapaukset liittyvät luokkaan sen perusteella, että
niillä on joitakin yhteisiä ominaisuuksia prototyyppisten tapausten kanssa, eli riittää, että
ne tulevat kyllin lähelle prototyyppiä (Leino 1993: 39).

Tutkin työssäni tunnesubstantiivien merkityksiä, joten työni on leksikaalisen semantii-
kan alaan kuuluva. Pyrin yhdistämään tutkimuksessani kognitiivisen kielentutkimuk-
sen näkökulmasta prototyyppi-käsitteen ja komponenttiajattelun työni tavoitteiden
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Näenkin komponenttianalyysin välineenä, jonka
perinteisen näkemyksen mukaisten perusteiden väljentäminen tekee mahdolliseksi sen yh-
distämisen kognitiivisen kielinäkemykseen ja soveltamisen prototyypin käsitteeseen. (Vrt.
Wierzbicka 1996: 148, 161.) Tärkeimpänä periaatteellisena erona perinteisestä merkitys-
piirteitä erittelevästä kuvauksesta pidän erityisesti luokkien sumearajaisuutta (ks. Onik-
ki-Rantajääskö 2001: 33).

Tutkimuksessani yhdistyvät myös Berlinin ja Kayn (1969) tulosten objektiivisuutta ta-
voitteleva kenttätutkimustraditio ja Wierzbickan relativismia edustava ja tutkijan intuitioon
luottava ajattelu (esim. Nida 1975: 155; Itkonen 1978: 259). Lähden kuitenkin siitä, että tut-
kimuksessani nämä metodit eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan pikemminkin ne täyden-
tävät toisiaan. Tunteiden nimeämistehtävässä on kysymys hyvinkin kognitiivisille menetel-
mille sopivista tutkimuskohteista eli tunteiden tiedostamisesta ja kielellisestä tietoisuudesta
tunteiden suhteen.

Käytän tutkimuksessani sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kyselyme-
netelmän avulla syntynyttä tunnesanastoa analysoin Urmas Sutropin (2001: 273–274) ni-
menomaan luettelointitehtäviin kehittelemän kognitiivisen tärkeyden indeksin perusteel-
la. Indeksin avulla selvitin eri sanojen tärkeyttä kielenpuhujien mielessä. Vertailin lisäksi
miesten ja naisten sekä eri ikäryhmien tunnesanastoja tunnesanojen merkityksennmukai-
siin ryhmittelyihin liittyvien tilastollisten laskelmien pohjalta. Tutkimuksessani kuvaankin
tunteita suomalaisten mielissä eli eräänlaista tunteiden kansanpsykologiaa.

Kognitiivisen kielentutkimuksen kielikäsityksen mukaan ihminen on aktiivinen suh-
teessa kieleen ja maailmaan; hänen käsityksensä maailmasta on osin itse konstruoitu. Toi-
saalta ihminen syntyy kieleen, jonka sisältämää käsitystä maailmasta hän yhteisönsä kautta
omaksuu (esim. Lucy 1992b). Niinpä kieli tarjoaa väylän päästä tarkastelemaan kieltä käyt-
tävän ihmisen ja sitä kautta hänen yhteisönsä maailmankuvaa (Leino 1993: 13). Suomen
kielen tunnesanojen tutkiminen antaa näin ollen mahdollisuuden kurkistaa suomalaisten
mieliin kielen kautta. Oletuksena on, että kielessä on sanoja niille asioille ja ilmiöille, joita
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pidetään kulttuurisesti tärkeinä. (Wierzbicka – Harkins 2001: 9; Wierzbicka 1994: 431–
432; Wierzbicka 1997b: 1.)

Languages are the best mirror of the human mind, and that a precise analysis of significations
of words would tell us – more than anything else about the operations of the understanding
(Leibniz 1982 [1765]: 333).

Tutkimukseni tavoitteiden kannalta kiinnostavimman ja suomen kieleen vielä testaamatto-
man lähtökohdan kuvata tunnesanojen merkityksiä työlleni tarjosi mielestäni Anna Wierz-
bickan (esim. 1999) luonnolliseen semanttiseen metakieleen perustuva ajattelu, johon
pohjasin varsinaiset sanakohtaiset semanttiset analyysini. Wierzbickan pääasiallinen tutki-
muksen kohde ovat olleet sanojen, myös tunnesanojen, merkitykset. Vaikka hän ei ole var-
sinainen prototyyppiajattelun kannattaja, hän käyttää nimenomaan tunnesanojen määritte-
lyssä prototyypin käsitettä. Wierzbickan mallissa yhdistyvät myös mielestäni tärkeät yksi-
lön, sosiaalisen yhteisön ja laajemman kulttuurisen kontekstin tasot.

Wierzbickan mukaan tunteet on kuvattavissa kognitiivisten prototyyppisten skenaarioi-
den avulla. Merkitys esitetään käsitteellisesti pienimmillä mahdollisilla yksiköillä, semant-
tisilla primitiiveillä. Kuvaus rakentuu eräänlaiseksi kertomukseksi, jossa henkilö X ajatte-
lee ja tuntee jotain, vaikkapa iloa. Ilon merkitys muodostuu siitä, kun kuvataan jonkun hy-
poteettisen ihmisen prototyyppinen mieli, kun hän tuntee iloa. Yksittäisen ihmisen X
tunnekokemus vertautuu ikään kuin yhteisöllisen ihmisen prototyyppisiin ajatuksiin ilosta,
kollektiiviseen mielten invarianssiin.

Tutkimukseni kannalta prototyyppisimpiä eli varsinaisia tunnesanoja ovat mielen tilat
eli ainakin komponentin ”joku tuntee jotakin mielessään” sisältävät sanat, jotka olen ryh-
mitellyt edelleen yhä tarkempiin merkityksenmukaisiin ryhmiinsä. Analyysini etenee lo-
pulta yksittäisten sanojen merkityksen kuvaukseen asti. Näin hahmottunut tunnesanan ske-
naarioesitys on periaatteessa ikään kuin itsenäinen, muista sanoista riippumaton merkityk-
sen selitys. Tosiasiassa tunnesanat muodostavat monin tavoin sekä kielessä että mielessä
verkottuneita systeemejä. Merkitysten kuvausten työstämisessä onkin syytä tarkastella tut-
kittavan sanan ja sen lähisynonyymien eroja ja yhtäläisyyksiä. Tunnesanojen kuvaus kitey-
tyy lopulta eräänlaiseksi luonnolliseksi semanttiseksi tunteiden kuvauksen metakieleksi,
jossa pyritään välttämään vaikeaselkoisia määritelmiä. Tavallisten, luonnollisen kielen sa-
nojen oletetaan riittävän. Analyysit perustuvat viime kädessä omaan intuitiooni, jota tukee
ja vahvistaa lehtikorpusten tarjoama anti sanan todellisesta käytöstä. Tarvittaessa olen hyö-
dyntänyt myös Nykysuomen sanakirjaan (NS) ja Suomen kielen perussanakirjaan (PS) ki-
teytettyä tutkimieni tunnesanojen prototyyppisten merkitysten kuvausta. Sana-artikkelit-
han pyritään laatimaan mahdollisimman kansantaksonomisiksi ja yleistettäviksi laajojen
aineistojen avulla (Sivonen 2005: 16). 

Kognitiivinen näkemys kielestä ei vedä jyrkkää rajaa kielen ja maailmantiedon välille,
joten olen työssäni katsonut mahdolliseksi ja myös tarpeelliseksi selvitellä tunteen käsit-
teen ulottuvuuksia. Seuraavassa luvussa 1.4 kuvaan tunnetta suhteessa erilaisiin tieto-
kehyksiin ja kulttuurisiin ajattelumalleihin. (Ks. Langacker 1987: 147–154; Leino 1993:
46; Onikki-Rantajääskö 2001: 31.)
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1.4 Mitä tunteet ovat?

Ihmistä kiinnostavat omat ja toisten tunteet. Joidenkin mielestä tunteet ovat jopa olennai-
sinta elämässämme: ”I take it to be true that what we think of as our real lives is characte-
ristically an account of our feelings.” (Needham 1981: 99). Ainakin ne merkitsevät ihmi-
selle hyvin paljon. Seuraava katsaus kertoo omalta osaltaan siitä, kuinka monimuotoinen
käsite tunne on, millaisista näkökulmista ja millaisin painotuksin sitä voisi lähestyä (ks.
esim. Handbook of emotions 2000).

Jo Aristoteles pohti tunteita ja esitti nykyäänkin varsin tuoreelta vaikuttavan tunnekuva-
uksen, jossa erottuvat Sihvolan (teoksessa Aristoteles 1997: 211) mukaan seuraavat ele-
mentit: (1) Kognitiivinen arviointi, joka ilmaisee, että ulkoisessa maailmassa on tapahtu-
massa jotakin tunteen kokijan kannalta myönteistä tai kielteistä. Esimerkiksi suuttumuk-
sessa itse tai läheinen on joutunut ilman omaa syytään tahallisen loukkauksen kohteeksi,
pelossa tuhoisa tai tuskallinen onnettomuus uhkaa, säälissä joku itsen kaltainen on ilman
omaa syytään joutunut tuhoisan onnettomuuden kohteeksi. (2) Miellyttävä tai epämiellyt-
tävä tuntemus, joka on tietoisuutta oman tai relevantin yhteisön aseman muuttumisesta
myönteiseen tai kielteiseen suuntaan. (3) Spontaani toimintaan suuntautunut impulssi.
Lisäksi tunteisiin liittyy Aristoteleen mielestä aina aineessa eli ruumiissa tapahtuvia muu-
toksia, joiden tutkiminen on puolestaan luonnontieteen tehtävä.

Yleiskäsitteen tunne täsmällisestä merkityksestä ovat etenkin filosofit ja psykologit kiis-
telleet jo yli sadan vuoden ajan. Viime aikoina tunnetuksi tullut psykologi Goleman (1998:
341–342) määrittelee tunteen käyttäen semantiikastakin tuttuja merkityksen määrittelyn
käsitteitä. Hänen mukaansa käsitteet tunne, mieliala ja luonne (”persoonallisuuden piir-
teet”) muodostavat limittyvien merkitysten kentän. Merkityskentän keskustan muodostavat
yksiselitteiset tunteet, joita ovat esimerkiksi viha, suru, pelko. Näiden muunnelmat tai vä-
hemmän selkeät tunteet ovat merkityskentän sumeampia jäseniä. Vaimeammat ja pitkäkes-
toisemmat tunteet ovat jo mielialoja. Kun ihmisellä on taipumus tietynlaisiin tunteisiin,
voidaan puhua luonnetyypeistä. Tunnehäiriöt, kuten kliininen masennus, ovat yhä kauem-
pana varsinaisesta tunteen käsitteestä ja liittyvät jo läheisemmin muihin merkityskenttiin.

Erityisen tutkittu ja edelleen vailla ratkaisua oleva kiista on, onko olemassa perustun-
teita4. Monet psykologit (esim. Izard 1977; Ekman 1992a, 1992b) ovat sitä mieltä, että
muutamia perustunteita voidaan erottaa. Suosituimpia ehdotuksia ovat olleet, englannin
kielellä nimettyinä, anger (’viha’), fear (’pelko’), surprise (’yllätys’), sadness (’suru’), joy
(’ilo’) ja disgust (’inho’). Muut tunteet voisivat syntyä näiden yhdistelmistä. Esimerkiksi
riemu (delight) syntyisi ilosta (joy) ja yllätyksestä (surprise). 

Ortony ja Turner (1990: 315–331) ovat eritelleet tutkijoiden käsityksiä siitä, mitä ovat
perustunteet. Heidän mielestään yhtenäistä vastausta ei voi antaa, koska tutkijoiden perus-
tunneluettelot ovat hyvin heterogeenisia ja yleisesti hyväksyttyä psykologisin perustein
syntynyttä perustunteen määrittelyä ei ole. He päätyvät tutkimuksessaan sille kannalle, että
tunteissa itsessään voi olla erilaisia elementtejä, joiden perusteella niitä voidaan sen sijaan
ryhmitellä.

Universalistit (esim. Shweder 1991; Ekman 1992a) ovat sitä mieltä, että ihmisillä on
kaikkialla maailmassa samat perustunteet, jotka erottuvat selkeästi toisistaan. Relativistit

4. Ongelma vertautuu tunnettuihin väritutkimuksiin (esim. Berlin – Kay 1969; Rosch 1975), joissa on poh-
dittu, onko olemassa perusvärejä ja ovatko tällaiset keskeiset, prototyyppiset värit universaaleja.
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(esim. Lutz – White 1986; Harré 1986; Rosaldo 1993) puolestaan kannattavat näkemystä,
että tunteet ovat kulttuurisesti konstruoituja; ne muotoutuvat sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa ja ovat osa kulttuurista merkitysjärjestelmää (Lutz – White 1986: 417). Relativistises-
sa näkemyksessä kielellä on keskeinen sijansa. Tunteet ikään kuin varastoituvat ja säilöy-
tyvät kieleen. Kielen avulla tunnejärjestelmää pidetään yllä, ja sen avulla lapsi oppii ja hä-
nelle opetetaan tunteet ja niiden käyttö kulloisessakin kulttuurissa. Millainen käsitys ihmi-
sellä on jostakin tunteesta, välittyy paljolti kielen avulla. Wierzbickan (1995, 1999) näke-
mys tunteista on relativistinen, koska hänen mukaansa kielellä ja kulttuurilla on erityisen
suuri vaikutus ajatteluun sellaisten asioiden yhteydessä, jotka eivät ole selkeitä ulkomaail-
man objekteja vaan sisäisiä tuntemuksia.

Kun kognitio on tarkastelun lähtökohtana, tunteet nähdään pääasiassa mentaalisina
prosesseina (esim. Lazarus 1991; Ortony – Clore – Collins 1988; ks. Cornelius 1996: 112–
148; Puolimatka 2004: 27). Esimerkiksi sanoessamme jonkun olevan vihainen kuvaamme
kyseisen henkilön reaktiota johonkin, mitä tämä ajattelee ja tuntee, jos joku on kohdellut
häntä kaltoin. Sosiaalinen konstruktivismi (esim. Harrè 1986; Averill 1980a; ks. Cornelius
1996: 149–183) puolestaan hahmottaa tunteet kulttuurisina artefakteina.

Ovatko tunteet lähinnä fysiologinen vai enemmän mielellinen ilmiö? Amerikkalainen
psykologi-filosofi William James (1965 [1872]) esitteli 1800-luvun lopulla fysikaalisen
tunneteoriansa. Jamesin mukaan esimerkiksi pelko koostuu vapinan ja kiihtymyksen ruu-
miillisista oireista ja siitä, että ihminen on tietoinen niistä. Teorian5 mukaan emme siis itke,
koska olemme surullisia, vaan sen sijaan olemme surullisia, koska itkemme. Teoria on
kiehtova, mutta jättää myös sijaa vastaväitteille. Onhan esimerkiksi olemassa tunteita, joil-
la ei tyypillisesti ainakaan näytä olevan kehollisia oireita. On olemassa myös tunteita, kuten
distressed (’onneton, huolestunut’), downhearted (’masentunut, alakuloinen’), despondent
(’masentunut, toivoton’), joiden merkitysten erottaminen toisistaan pelkästään fyysisten oi-
reiden perusteella ei onnistu. (Goddard 1998: 86–87.) 

Varsinkin filosofeja on kiinnostanut tunteen ja järjen olemus. Tunne ja järki nähdään
usein jyrkästikin erillisinä, vastakkaisina ja keskenään ristiriidassa olevina. Rationalistille
järki on hyvä, kun taas tunteet ovat irrationaalisia ja niitä on syytä kontrolloida, etteivät ne
tempaa ihmistä mukanaan estäen näin järkiperäisen toiminnan. Emotivisti puolestaan pitää
puhdasta järkeä vaarallisena, kovana ja kylmänä. Tunteet, ainakin myönteiset, kuten rak-
kaus, sen sijaan ovat jotakin inhimillistä, lämmintä ja turvallista. (Niiniluoto 1996b: 109.) 

Nykyiset kognitiiviset tunneteoriat pitävät tunteita yhtenä tiedon muotona, jolloin emo-
tionaalisuuden ja rationaalisuuden vastakkainasettelu lientyy. Kognitiivisen tunneteorian
äärimmäisenä muotona on jopa esitetty, että tunne on tietoa tai yksi tiedon laji. Tällöin tun-
teen ja tiedon erot häviävät ja muuttuvat identtisyydeksi. Kaikkiin ihmisen tietoisuuden ko-
konaisvaltaisiin tiloihin liittyy kognitiivisia ja emotionaalisia puolia. Puhdasta järkeä ilman
tunnetta löytyy vain tietokoneista, ja pelkkää tunnetta ilman tiedostamista esiintyy esimer-
kiksi ihmisen alitajunnassa. (Niiniluoto 1996b: 110.) Rein ilmaisi tämän ajatuksen jo Sielu-
tieteen oppikirjassaan (1884: 33) toteamalla, että tieto, tunne ja tahto esiintyvät todellisuu-
dessa ainoastaan toisiinsa kytkettyinä.

Myös neuropsykologi Antonio Damasio pyrkii pois mustavalkoisesta järjen ja tunteen
erottelusta. Hänen mukaansa tunne ja järki toimivat yhdessä, molempia tarvitaan. Emootio
ja kognitio kietoutuvat yhteen kuten mieli ja keho. Tajuisa elollinen olento ei pysty teke-

5. Myöhemmin teoriaa on kutsuttu James – Langen teoriaksi (Cornelius 1996: 65).
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mään päätöksiä ilman kehosta tulevia emotionaalisia signaaleja, jotka ohjaavat valintoja
niiden pitkän ajan hyötyjen ja haittojen valossa. Tietoisella tasolla ohjaaminen tapahtuu
tunteiden kautta. Somaattiset merkit ohjaavat ihmistä hänen päätöksenteossaan. Ihmisellä
on kyky elämyksellisesti kokea valinnan hetkellä eri vaihtoehdoista todennäköisesti koitu-
vat seuraukset, ”hälytyskellot soivat” tai ”intuitio sanoo”. (Damasio 2001: 260–261.) Myös
neurofilosofi Churchland (2004: 101) antaa tunteille tärkeän tehtävän ihmisen maailmassa
olemisessa. Hänen mukaansa tunteet ovat aivojen tapa saada ihminen tekemään ja tarkkai-
lemaan tiettyjä asioita.

Tunteet esitetään mielen teatterissa, jota olen pyrkinyt työssäni tutkimaan unohtamatta
kuitenkaan tunteiden kehollistakaan perustaa. (Ks. Damasio 2003: 37–38.)



2 Kielellis-kognitiivisia lähtökohtia

2.1 Kieli ja maailman hahmottaminen

Tutkimuksessani yhdistyvät kieli, ajattelu ja tunteet maailman hahmottamisen ulottuvuuk-
sina. Onkin syytä pohtia, millainen asema kielellä on tavassamme havaita maailma. Tähän
yhteyteen liittyvät olennaisesti myös ajattelu ja mielikuvat. Voidaanhan kysyä paitsi sitä,
kuinka kieli ja maailman hahmottaminen ovat vuorovaikutuksessa keskenään, myös sitä,
miten kielten mielikuvarakenteet vaikuttavat kulttuurisiin ajattelumalleihimme ja maail-
man hahmotukseemme. (Ks. Lakoff – Johnson 1980; Leino 1993: 53.) Vaikka kieltä tutki-
muksessa tarkastellaan usein abstraktiona, se ei ole puhujasta ja kielenkäytöstä riippumaton
järjestelmä. Kielellä on väistämättä psykologinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa. Kieli on
ihmiselle myös kulttuurin tuote, sukupolvien aikana jäsentynyt tapa hahmottaa maailmaa.
(Leino 1983a, 1993, 2002a: 522–523.) 

Edward Sapirin ja Benjamin Lee Whorfin esittämän jälkipolvien niin sanotuksi kielelli-
seksi suhteellisuushypoteesiksi nimeämän näkemyksen (ks. esim. Lucy 1992a: 11–68;
Dufva 2002: 155–177) mukaan maailma ei näyttäydy ihmiselle objektiivisena todellisuu-
tena, vaan se heijastuu kielen peilin kautta6. Olemme taipuvaisia hahmottamaan asioita
oman kielemme mukaisesti (Sapir 1949: 158–159). Whorfin (1956: 213) mukaan ihminen
on kielensä myötä osallisena sopimuksessa, jonka mukaan hänen mielensä hahmottaa si-
nänsä kaleidoskooppista maailmaa käsitteiksi.

Suhteellisuushypoteesin mukaan kieli ja ajattelu liittyvät kiinteästi toisiinsa. Suhteelli-
suusteoriaa äärimmilleen tulkitsevan kielellisen determinismin mukaan kieli ohjaa ja jopa
kahlitsee tapaa, jolla me hahmotamme maailmaa. (Leino 2002a: 523–524.) Koska kielet
ovat erilaisia muun muassa sanastoltaan, kielen puhujat myös ajattelevat eri tavoin (ks.
Dufva 2002: 156–157). Hypoteesille on myös lievempi tulkinta, jonka mukaan kieli vain
vaikuttaa ajatteluun. Eri kielistä tehdyt (Berlin – Kay 1969) värien koodaamiseen ja nimeä-

6. Näkemys kielen vaikutuksesta ajatteluun ja havaitsemiseen liitetään yleisesti lingvisteinä ja antropologeina
tunnettujen amerikkalaisten Sapirin ja Whorfin nimiin, vaikka vastaavia käsityksiä on esitetty ennen heitä.
1900-luvun filosofiassa siihen ovat paneutuneet esim. Gottlob Frege, Bertrand Russell, W.V. Quine,
Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer. (Ks. esim. Kusch – Hintikka 1988.) Myös Witt-
gensteinin filosofiassa ajatus esiintyy niin varhais- kuin myöhäisvaiheessakin (Kangasniemi 1997: 87).
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misiin liittyneet tutkimukset ovat horjuttaneet suhteellisuushypoteesin ääritulkintaa ja
osoittaneet, että ainakaan eri kielten semanttiset järjestelmät eivät vaihtele rajoituksetta.
Kielistä löytyy semanttisia samankaltaisuuksia, jotka selittyvät Palmerin (1981: 115) mu-
kaan seuraavilla seikoilla:

1) Maailma on sellainen kuin on.
2) Ihmismielen rakenne on perustaltaan kaikilla sama.
3) Kulttuuriset tarpeet ovat samanlaisia eri yhteisöissä.
4) Kieliyhteisöjen välillä on tai on ollut kosketuksia.
5) Kaikilla maailman kielillä on yhteinen alkuperä.

Viimeiseen selitykseen ei ole syytä tässä yhteydessä puuttua. Sen sijaan ensimmäinen
selitys viittaa siihen, että maailma ei ole täysin jäsentymätön, vaan on olemassa joitakin
luonnollisia luokkia, joiden kautta voimme hahmottaa sitä. Toisaalta ihmismielellä on
myös sille ominainen tapansa jäsentää maailmaa ja havainnoida sitä (Lyons 1977: 247,
260; Itkonen 1994: 183; vrt. Croft – Cruse 2004: 101). Nykyisin kielenpuhujien välisiä
kontakteja on paljon ja erilaisia kulttuurisia tapoja puhua esimerkiksi tunteista tarjotaan
päivittäin, joten oletettavaa on, että tunnesanastoakin lainautuu niin nimityksinä kuin
merkityssisältöinäkin.

Jokainen kieli sisältää ja ikuistaa tietyn maailmankuvan7 eli käsityksemme maailmasta
(Leino 1993: 13; Karihalme 1999: 45–46). Olemassa olevat maailman kielet ovat siten se
mallien varasto, joihin ihmislapsen mieli voidaan puristaa. Missä tahansa on kielten välisiä
eroja, siinä on myös ajattelun eroja. Toisin sanoen eri kieliyhteisöt kokevat ja käsittävät to-
dellisuuden jossain määrin eri tavoin ja kieli on syysuhteessa näihin eroihin. (Leino 2002a:
526; Brown – Lenneberg 1961: 481.) Kielten välillä on semanttisia eroja, jotka ainakin jos-
sain määrin vaikuttavat siihen, millä tavoin havaintokäsitteitä tulkitaan (Leino 2002a: 530).

Ratkaisemattomana pidetään yhä edelleen kysymystä siitä, missä määrin kieli on erilli-
nen kognition osa-alue ja mikä kaikki siinä on mahdollisen synnynnäisen kielikyvyn tuot-
tamaa (Onikki 2000: 87), vaikka esimerkiksi Fodor (1975) on esittänyt kiintoisan hypotee-
sinsa kaikkien ihmisten yhteisestä mielen kielestä. Sen mukaan luonnollinen kieli ja maa-
ilman hahmottaminen eivät olisikaan suoraan sidoksissa toisiinsa. Mielessä olevia maail-
man representaatioita käsitellään eli komputoidaan mielessä valmiina olevilla peruskäsit-
teillä ja säännöstöllä. Ihmisille yhteinen mielen kieli olisi näin synnynnäinen. Mielen rep-
resentaatiot käännetään ja esitetään jollakin luonnollisella kielellä, joka kyllä muistuttaa
ajattelua, koska se on muotoutunut sopivaksi ajattelun välittämiseen, mutta ei suoraan muo-
vaisi sitä (Fodor 1998: 26).

Ympäröivän todellisuuden hahmottamisessa ja luokittelussa oletetaan olevan perus-
taso, jolle kuuluvat ihmiselle oleelliset oliot ja tekemiset. Nämä saavat kielessä helpoim-
min oman sanansa. Perustason sanat ovat mahdollisimman hyödyllisiä kielenkäyttäjän kan-
nalta. Ne ovat riittävän yleisiä ja riittävän informatiivisia, jotta viestinnässä ei synny epä-
selvyyksiä tarkoitteiden osalta. (Leino 1993: 37; Croft – Cruse 2004: 83.) Rosch (1978: 35)
huomauttaakin, että tästä niin sanotusta kognitiivisen ekonomian periaatteesta seuraa, että
luokat pyritään näkemään mahdollisimman erillisinä ja selvärajaisina (vs. sumeat luokat).
Perustaso on psykologisesti keskeisin ja sijoittuu taksonomisen hierarkian keskivaiheille.

7. Maailmankuva voidaan määritellä yksilön tai ihmisryhmän maailmaa koskevien käsitysten ja uskomusten
kokonaisuudeksi, joka suuntaa ajattelua, uskomuksia ja toimintaa (Filosofian sanakirja 1999 s.v. maailman-
kuva).
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(Rosch 1978: 27–48.) Seuraava esimerkki kuvaa tunteiden hierarkiaa (vrt. Kövecses 2000:
3).

ylätaso: tunne
perustaso: viha
alataso: kiukku

Luokittelu perustuu ennen kaikkea sille, ettei maailma ole jäsentymätön vaan siinä on ti-
hentymiä, eri ominaisuuksien kimppuja. Perustason luokat ovat Lakoffin (1987: 51) mu-
kaan ”ihmisen kokoisia”: ne eivät riipu luokitettavista olioista itsestään vaan siitä, millä ta-
voin ihmiset ovat vuorovaikutuksessa näiden olioiden kanssa. Niinpä ominaisuudet eivät
esiinny sellaisenaan objektiivisessa maailmassa, vaan ovat enemmänkin interaktionaalisia
ja perustuvat kokemuksiin, joita ihmisellä on fyysisestä ja kulttuurisesta ympäristöstään.
Tästä seuraa, että kansantaksonomioiden ja asiantuntijaluokituksen perustasot eivät välttä-
mättä ole samoja. (Leino 1993: 39, 58.) 

Kulttuureista löytyy myös universaaleja piirteitä, joiden ilmaisutarpeiden täyttämisen
voi otaksua kuuluvan kielen tehtäviin kaikissa kulttuureissa. Juuri tunteet ja tarve sanallis-
taa niitä ovat esimerkki tällaisesta yleisinhimillisestä ominaisuudesta. Kaikissa kielissä on
todennäköisesti sana TUNTEA8. (Ks. Wierzbicka 1999: 273–275.) Eri kielten sanastot, ku-
ten tunteisiin viittaavat sanat, eivät kuitenkaan ole niin yhteneviä, että esimerkiksi englan-
nin kieli kävisi ongelmitta yhteismitalliseksi työvälineeksi eri kielten tunnesanastojen se-
mantiikan erittelyssä. Jokaiseen kieleen on rakentunut oma maailmankuvansa, oma etno-
psykologiansa, jota tutkijan on syytä kuunnella huolella, jotta ei lankea etnosentrismin an-
saan (Wierzbicka 1999: 275). 

Kieli siis pyrkii jossain määrin ohjaamaan maailman hahmottamista ja altistaa ajattele-
maan tietyllä tavalla. Kieli ei kuitenkaan määrää sitä, miten kielenpuhuja maailmaa hah-
mottaa. Se on pikemminkin tarpeiden muokkaama työkalu, jonka avulla kielenpuhuja voi
jäsentää todellisuutta ja olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Todellisuuden, tajunnan ja
kielen suhde on määriteltävissä lähinnä dialektiseksi. (Leino 1993: 15.) Monet kielitieteili-
jät ajattelevatkin nykyisin, että maailma luo kieltä ja kieli luo maailmaa (Saukkonen 2001:
16). Tämän dialogin tutkiminen tunnesanojen osalta suomen kielessä on tämänkin työn tar-
koitus.

2.2 Kognitiivinen näkemys kielestä

Ihmisen älylliset toiminnot, kuten ajatteleminen ja kielen käyttö, ovat monien tieteiden kes-
keisiä tutkimuskohteita. Näihin kuuluvat esimerkiksi neurotieteet, kielitiede, psykologia,
filosofia, antropologia ja tekoälyn tutkimus. Kognition ympärille onkin muodostunut yksi
modernin tieteen uusista alueista, kognitiotiede. Se on monitieteinen alue, joka käyttää hy-
väkseen eri tieteiden tietämystä tutkiessaan ihmisen tietoprosesseja ja nykyihmisen elä-
mään kuuluvia ongelmia. (Moderni kognitiotiede 2001: 7.) Kognitiotutkimuksen juuret

8. Merkintä kapiteelikirjaimin viittaa universaaliin semanttiseen primitiiviin (esim. Wierzbicka 1999). Asiasta
tässä työssä tarkemmin luvussa 3.3.2.
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ovat peräisin kaukaa siinä mielessä, että filosofian alkuvaiheista lähtien ihminen on pohti-
nut tietämisen mahdollisuuksia ja rajoja. Myöhemmin erityisesti psykologia ja fysiologia
ovat selvitelleet ihmisen tiedollisia kykyjä ja niiden toimintaa. (Ks. Hautamäki – Pylkkänen
2001: 10–25.) Varsinaisen nykyaikaisen kognitiotieteen alku sijoittuu 1950-luvulle (mts.
23).

Termi kognitio tulee latinan ’tietämistä’ tarkoittavasta sanasta cognoscere (Moderni
kognitiotiede 2001: 7). PS määrittelee sen sanoilla tajunnan sisältö, ajattelu, tieto, havait-
seminen, havainto (PS s.v. kognitio). Kognitio tarkoittaa yleiskäsitteenä 1) tietämiseen ja
tiedonhankintaan tähtääviä toimintoja ja tiloja sekä 2) niiden tuloksia ja monesti lisäksi ta-
juntaa ja mieltä tai tajunnan ja mielen sisältöä. (Kajannes 2000: 9.) Tietämisessä ja tietoi-
suudessa on hahmotettavissa erilaisia vaiheita, muotoja ja asteita. Tietämiseen liittyy ihmi-
sen kognitiossa esimerkiksi se, mitä hän kokee ja miltä asiat hänestä tuntuvat. Elämyksel-
lisesti koetuista tajunnantiloista muodostuu ihmisen yksityinen psykologinen todellisuus,
joka koostuu havainnoista, aistimuksista, tunteista, muistoista, mielikuvista ja muista elä-
myksellisesti koetuista tajunnanilmiöistä. (Revonsuo 1996: 297.) Vaikka kognition tutki-
muksessa korostuu individualismi ja yksilö prosessoijana, kognitiotieteessä ja kognitiivi-
sessa psykologiassa tutkitaan myös ihmisen sosiaalisuutta: sosiaalisuus kuuluu kognition
syntyyn ja perusluonteeseen. Ympäristö vaikuttaa ihmisen kognition tiedolliseen, asentei-
den ja tunteiden kehitykseen. Kognitio on siten myös yhteisöllinen ja kulttuurinen asia.
(Kamppinen – Jokinen – Saarimaa 2001: 173.)

Kognitiivinen tutkimus on rikastuttanut myös lingvististä tutkimusta tuomalla lingvis-
tiikkaan entistä laaja-alaisemman tutkimusotteen. Näkemys kielestä on avartunut: kieltä ei
enää irroteta täysin omaksi erilliseksi tutkimuskohteekseen, vaan se nähdään osana kogni-
tiota ja sen yhteys kommunikaatiotilanteisiin otetaan huomioon (Leino 1993: 21). Toisen
ihmisen kognitioon ei ole suoraa pääsyä eikä omaakaan tietoisuutta voi kokonaisuutena
hallita. Ihmisten tietoisuuksilla on kuitenkin niin paljon yhteistä rakenteellista pohjaa, että
jonkinlaiseen vastaavuuteen on kielen avulla mahdollista päästä. Käytännön kommunikaa-
tiossa merkitys on intersubjektiivista, jolloin kielisysteemiin sisältyy oletus kielellisten in-
tuitioiden ja konventioiden yhteisymmärryksestä (Raukko 1994: 37). Itkosen (1998:
13) mukaan kielen intersubjektiivisuuden vuoksi kieleen kohdistuva intuitio onkin mahdol-
lista vain sosiaalisessa kontekstissa. Introspektion kohde on sen sijaan subjektiivinen oma
tietoisuus. Vaikka mentaalista maailmaa ei pystytä tyhjentävästi kielen avulla kuvaamaan,
esimerkiksi Jerome Brunerin (1986: 8) mielestä kieli on kaikkein tehokkain keino koke-
muksen hahmottamiseen ja todellisuuksien luomiseen. Eri ihmisten tietoisuuksilla on
Saukkosenkin (2001: 20) mukaan niin paljon yhteistä, että tietyntasoiseen vastaavuuteen
kielen avulla on mahdollista päästä. ”Suurin saavutettavissa oleva objektiivisuus on sub-
jektiivisuuksien yhdenmukaisuutta.”

Kognitiivinen kielentutkimus syntyi koulukuntana 1970-luvun lopulla USA:ssa ja on
1980-luvulta lähtien levinnyt myös Eurooppaan, jossa se on mielletty 1800-luvulta juontu-
van filologisen tradition jatkajaksi (Croft – Cruse 2004: 1; Onikki 2000: 89). Kognitiivinen
lingvistiikka on pikemminkin suuntaus kuin tiukka koulukunta. Sen piiriin kuuluu erilaisia
yksityiskohdiltaan hyvinkin paljon toisistaan poikkeavia ja kehitteillä olevia analyysimal-
leja (Leino 1993: 20). Nimensä mukaisesti kognitiivinen kielentutkimus on kytköksissä ih-
misen mieleen. Yhteisenä nimittäjänä voidaan pitää ihmiskeskeistä näkökulmaa kieleen.
Vaikka siinä korostetaan erityisesti kielen yhteyttä ihmisen kognitioon, kielen sosiaalista
vuorovaikutuksellista ulottuvuutta ei kielletä. (Onikki-Rantajääskö 2001: 30.) Kieltä ei siis



27
eroteta ajattelusta ja kulttuurin vakiinnuttamasta tavasta jäsentää maailmaa, koska kieli ja
kielen rakenne eivät ole ihmisen muusta kognitiosta riippumatonta. Kieli nähdään myös
jatkuvasti muuttuvana, avoimena järjestelmänä. (Leino 1994: 11.)

Kognitiivisesti suuntautunut lingvistiikka ei voi olla ottamatta huomioon ihmisen fyysi-
siä ja kognitiivisia ominaisuuksia. Toisaalta kognitiiviselle lingvistiikalle voidaan asettaa
tavoitteeksi, että kieliteoria olisi sopusoinnussa sen kanssa, mitä ihmisen kognitiivisista toi-
minnoista muutoin tiedetään (Langacker 1987: 5; Onikki 2000: 89; vrt. Lakoff 1990: 40).
Toisaalta kognitiivinen lingvistinen tutkimus voi omalta osaltaan olla kognition tutkimuk-
sessa varsin tärkeässä tehtävässä:

In many ways, cognitive linguistics is more cognitive in its orientation than other fields in
cognitive science precisely it seeks to understand the contents, and not just the architecture,
of human cognition. (Gibbs 1996: 49–50.) 

Kognition tutkimuksen tila on kuitenkin toistaiseksi sen verran hajanainen, että sen perus-
teella ei kyetä muodostamaan konsensusta siitä, kuinka kognitiota koskeva tieto rajaisi
kielenkuvausta (Onikki-Rantajääskö 2001: 30).

Kognitiivinen kielentutkimus korostaa merkityksen asemaa. Merkitystä tarkastellaan
sen kannalta, kuinka maailma ilmenee ihmisen tietoisuudessa ja ymmärryksessä (Johnson
1987: 173–176). Kielellistä merkitystä ei eroteta jyrkästi ensyklopedisesta merkityksestä
eli maailmantiedosta (Leino 1994: 12). Raja lingvistisen ja ekstralingvistisen tiedon välillä
on pitkälti keinotekoinen (Langacker 1987: 147, 153). Lingvistinen semantiikka on silti
kielen tutkimusta, joten olennaista ei ole reaalimaailma sinänsä vaan ihmisen käsitys maa-
ilmasta, mikä omassa tutkimuksessani yksilöityy suomalaisten käsitykseksi tunteista. Kie-
lellisessä ilmauksessa on aina kysymys puhujan näkökulman mukaisista käsitteistyksistä;
maailmaa ei hahmoteta objektiivisesti (Geeraerts 1997: 8). Tutkimus kohdistuu kielellisen
käsitteistyksen osaan, joka kielen vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi on intersubjektii-
visesti jaettua kulttuurisesti yhteistä käsitteistystapaa (Johnson 1987; Lakoff 1987: 157–
373).

Jackendoff (1986) korostaa erityisesti semantiikan ja kognitiivisen psykologian läheistä
yhteenkuuluvuutta. Semantiikan tutkimus on hänen mukaansa samalla ajattelun ja tieto-
rakenteiden tutkimusta. Havaitsemisesta voi ajatella redusoituvan eräänlaisia psykologisia
objekteja, mentaalisia representaatioita, jotka muodostavat metakielisen tason, jolla se-
manttiset suhteet on ilmaistavissa (Saukkonen 2001: 16–17).

Kognitiivisen kielentutkimuksen periaatteisiin kuuluu, että muoto ja merkitys eivät ole
erotettavissa toisistaan. Jokaista muotoa vastaa aina oma merkityksensä, joten muodon
muuttuessa myös merkitys muuttuu. (Leino 1993: 164.) Siten myös tietyn yksittäisen lek-
seemin valinta lähimerkityksisistä sanoista spesifioi prosessin eri tavoin (Sivonen 2005:
35). Ilmauksen merkityksen kuvauksessa on olennaista semantiikan kannalta se, miten pu-
huja käsitteistää tilanteen: mitä hän nostaa huomion keskipisteeksi, millaisen spesifisyys-
tason hän valitsee, mistä perspektiivistä hän asiasta puhuu, mitkä seikat esiintyvät koros-
teisina jne. Erilaiset sananvalinnat jäsentävät asiantilaa eri tavoin. (Leino 2002b: 564; Lan-
gacker 1987: 138, 1991a: 5–12; Onikki-Rantajääskö 2001: 32.)

Ilmaukset, jotka voivat toimia toistensa funktionaalisina vastineina, eivät ole semantti-
sesti identtisiä. Ne esittävät tilanteen erilaisten mielikuvien perusteella (Langacker 1988a:
10–11). Esimerkiksi tunteista kertovien lauseiden 
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a. Minä pelkään.
b. Minua pelottaa.

merkitykset eivät siis ole synonyymisia, vaikka ne mahdollisesti voivat viitata samaan
asiaintilaan ja vaikka ne merkitykseltään ovat lähellä toisiaan. Havainnoidessaan maailmaa
ihminen luo aktiivisesti mieleensä kuvan siitä. Puhuja voi käsitteistää näkemänsä tilanteen,
kuten pelkäämisen, monin eri tavoin. (Siiroinen 2001: 24–25.) Kognitiivinen semantiikka
korostaakin inhimillisen mielen aktiivisuutta maailman hahmottamisessa ja tulkitsemisessa
(Foolen 1997: 15; ks. Johnson 1987: 124–125).

Oma näkemykseni kielestä perustuu väljästi kognitiivisen kielentutkimuksen ajatuksiin.
Kielen ja maailman välissä on kielenpuhuja, jonka mieli prosessoi aistien kautta tulevat är-
sykkeet; puhuja ei tarkastele maailmaa suoraan vaan kognitionsa läpi. (Leino 1991: 619–
620.) Tarkasteluni lähtökohtana on ollut ensi sijassa kieli psykologisena entiteettinä, jonka
sijaintipaikkana on yksityisen puhujan mieli (Langacker 1991b: 511). Mutta koska kieli ei
ole pelkästään yksittäisen ihmismielen yksityinen kokemus, pidän kieltä myös sosiaalisen
todellisuuden ja ihmisyhteisön käsitemaailman ilmiönä. Kielellinen merkitys kuuluu siis,
paitsi ihmismielen mentaaliseen käsitteistykseen, myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja
näiden välityksellä abstraktiin käsitemaailmaan. (Onikki 2000: 90.)

2.3 Leksikaalisen semantiikan perusteita

Työni pääpaino on leksikaalisessa semantiikassa, joten tutkimukseni lingvistinen painopis-
te on sanassa ja sanojen merkityksissä. Toisaalta olen kiinnostunut siitä, miten kielenpuhu-
jan muistissa tai mielessä oleva leksikaalinen eli kielen sanastoa koskeva tieto on jäsenty-
nyt. Toisaalta tutkin sanojen merkityksiä ja sanojen välisiä merkityssuhteita kielijärjestel-
män tasolla. (Ks. Airola – Koskinen – Mustonen 2000: 8–9.)

Langackerin (1987: 5) mukaan merkitys on kognitiivinen ilmiö, jollaisena se on myös
analysoitava. Kuten jo aiemmin oli esillä, kognitiivisen lähestymistavan valinnasta seuraa,
että on valittava kuvausmalli, joka ei olisi ristiriidassa niiden tulosten kanssa, joita ihmisen
kognitiota koskeva tutkimus on muutoin saavuttanut. Esimerkiksi sanan merkitys on liitet-
tävä johonkin laajempaan taustaan, jota voi nimittää vaikka semanttiseksi kentäksi tai
merkitysten verkoksi (Leino 1993: 42). 

Neurofilosofian mukaan merkitys perustuu kognitiivisen semantiikankin kannattamaan
neuroverkostojen representaatioon eli esittämiseen (Churchland 2004: 349–353). Hermo-
verkoissa oletetaan tapahtuvan semanttista aktivoitumista; sana aktivoi toisia sanoja. Se-
manttisesta muistista eli siitä, miten käsitteet ovat organisoituneet mielessä, on esitetty
kymmeniä eri malleja (ks. Komatsu 1992: 500–526). Esimerkiksi hierarkkisen verkkomal-
lin mukaan jokaisella sanalla on oma solmunsa käsitejärjestelmässä, joka muodostuu ylä-
ja alakäsitteistä. Piirreverkkomallin mukaan käsite puolestaan kootaan piirteistä. Proto-
tyyppiteorioissa käsitteiden merkitykset edustuvat prototyyppisinä hahmoina. Tutkimuk-
sessani hyödynnän näitä malleja siten, että esitän tunnesanojen viitekehysryhmittelyt hier-
arkkisina ja kuvaan prototyypin käsitteen kautta hahmotetut yksittäiset sanat ajatellen taus-
talle piirreverkkomallin, jossa sanojen/käsitteiden merkityksillä on yhteisiä ja erottavia
piirteitä.
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Konnektionismissa merkitysverkon ja hermoverkon analogiaa on kehitelty edelleen.
Sen mukaan hermoverkkojen toiminta pohjautuu todennäköisesti verkon monisuuntaiseen
muovautumiseen, joten prosessointi on rinnakkaista ja hajautettua. Muutokset merkitysver-
koissa vastaavat mentaalisia prosesseja. Kognitiivisten toimintojen kautta verkko muok-
kautuu jatkuvasti. Ajattelutoiminnat ja kielelliset toiminnat muodostavat tämän näkemyk-
sen mukaan yhteenkietoutuneen vuorovaikutuksen verkoston. Ihmisen mieli ei olisikaan
modulaarista, vaan holistista. (Raukko 1994: 64–65.)

Searlen (1983: 143–159) mukaan merkitykset ovat intentionaalisia tiloja, jotka muodos-
tuvat erilaisten uskomusten ja toiveiden verkostosta. Verkosto sulautuu puolestaan omaan,
vielä laajempaan taustaansa, jonka muodostavat taidot, esi-intentionaaliset oletukset ja pre-
suppositiot, käytänteet ja tavat. Myös tunteet ovat intentionaalisia tiloja, joiden semant-
tisten prosessien ja sisältöjen kuvaamisessa motiivit ja intentiot ovat mukana (ks. Dennett
1996: 43). Merkitysten omaksumisen voi katsoa alkavan intentiosta eli sisältöön liittyvästä
kokemuksesta, joka ilmaisee, että juuri nyt on kysymys jostakin ja mieli suuntautuu johon-
kin tavoitteeseen. Alkanut kognitiivinen ketju voi jatkua edelleen aina kielelliseksi repre-
sentaatioksi asti. (Karihalme 2003.)

Langackerin (1982: 44) näkemyksen mukaan lingvististä semantiikkaa ei voi tiukasti
erottaa ihmisen muusta tiedosta, mistä seuraa, että esimerkiksi kielen ilmaisemien käsittei-
den tausta on kuvattava niin laajalti kuin käsitteen ymmärtämiseksi on tarpeen. Toisaalta
kielellisen semantiikan ja maailmantiedon välille on hyvin vaikea löytääkään muita kuin
mielivaltaisia kriteerejä (ks. Onikki-Rantajääskö 2001: 31). Tausta ei sinänsä Leinon
(1993: 46) mukaan kuulu semanttiseen sisältöön, sen sijaan semanttinen sisältö toimii
taustaa vasten, koska taustaan kuuluvien tietojen ja taitojen ansiosta voimme ymmärtää
merkityksiä.

Taustatiedon moniulotteisuus toisaalta myös hankaloittaa merkityksen kuvausta: miten
kulttuuriset ulottuvuudet otetaan huomioon esimerkiksi sanakirjamääritelmissä (Vilppula
1993: 8–9). Sanakirjamerkityshän on laajasta ensyklopedisesta tiedosta pelkistetty sanan
merkityksen kuvaus (Croft – Cruse 2005: 30). Sanakirjamäärittely on sanaspesifiä, jolloin
määritelmiin kuuluvien määrittävien piirteiden valikoima ei ole suoraan johdettavissa tar-
koitteen tieteellisistä tai vastaavista tarkkailuista, vaan se on esimerkiksi tietosanakirjojen
määrittelyjä satunnaisempaa (Cruse 1988).

Kun käytämme jotakin sanaa, luomme samalla väistämättä yhteyden taustaan ja maa-
ilmantietoon. Sanaan liittyvät kielenpuhujan uskomukset, asenteet, tiedot, kokemukset ja
odotukset. (Leino 1993: 45–46.) 

The entity designated by a symbolic unit can therefore be thought of as a point of access to a
network. The semantic value of a symbolic unit is given by the open-ended set of relations –
simple and complex, direct and indirect – in which this access node participates. Each of these
relations is a conitive routine, and because they share at least one component the activation
of one routine facilitates (but does not always necessitate) the activation of another. 
(Langacker 1987: 163.) 

Mooren ja Carlingin (1982: 11–12) mukaan sanat ovat opasteita erilaisille kokemuksen alu-
eille; kieli ikään kuin vetää merkityksen esiin tulkitsijastaan, hänen kognitiivisista raken-
teistaan. Niin sanotussa etnografisessa semantiikassa semanttisen ja kognitiivisen repre-
sentaation välille ei tehdä eroa ollenkaan. Merkitys liittyy niin läheisesti kontekstiin, ettei
erillistä semanttisen rakenteen representaatiota voida abstrahoida kontekstin ja topiikin
yleisistä piirteistä. (Leino 1993: 45.)
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Leinon (1993: 48) mielestä kysymys ei ole siitä, että kielellisten rakenteiden merkityksiä
voisi analysoida vain suhteessa kontekstiin ja kaikkeen niihin liittyvään taustatietoon. Käy-
tännössä on mahdotonta ottaa huomioon ensyklopedisen tiedon tai tilannekontekstin kaik-
kia ulottuvuuksia. Usein tutkimusongelmat ovat sellaisia, että niiden käsittelyssä on tarkoi-
tuksenmukaista ja jopa välttämätöntä rajoittua merkityksen keskeisimpiin puoliin. Käytän-
nön tarpeista lähtevä tutkimuskohteen operationaalinen kaventaminen on kuitenkin eri asia
kuin nojautuminen teoriaan, joka tekee ohjelmallisen eron kielellisen ja ensyklopedisen tie-
don välille.

Croftin ja Crusen (2004: 101–103) mukaan sanalla ei oikeastaan ole merkitystä sinänsä.
Merkitys pikemminkin konstruoidaan ja tulkitaan entiteettiin liittyvien asiantilojen dynaa-
misina suhteina kulloisissakin käyttötilanteissa. Tärkeiksi semanttisen tutkimuksen koh-
teiksi nousevatkin tällöin erilaiset merkitysten konstruointiin ja tulkintaan liittyvät rajoit-
teet (constraints), joita aiheuttavat jo ihmisen kognitiiviset kyvyt, todellisuuden luonne si-
nänsä ja yhteisön tavat hahmottaa ja sanallistaa asiantiloja. Merkitykseen olennaisesti liit-
tyviä, rajoitteitakin aiheuttavia konteksteja muodostavat myös erityisesti lingvistiset käyt-
töyhteydet (esim. lausekonteksti, erityyppiset esiintymisyhteydet), fyysinen tilanne, sosi-
aalinen konteksti ja yleinen kokemustieto.

Perinteisesti sanoilla on ajateltu olevan perus- tai ydinmerkitys, jolla tarkoitetaan sa-
nan denotatiivista9 (Lyons 1977: 206–207; 1996: 78) merkitystä eli suhteellisen vakiona
pysyvää, saman kielen puhujien mielikuvien yhteistä osaa, joka sanalla on ilman konteks-
tiakin (Nida 1975: 228; Sulkala 1981: 52). Kysymys on eräänlaisesta intuitiivisesta perus-
merkityksestä, jonka voidaan ajatella lekseemin yleisimmäksi itsenäiseksi merkitykseksi
(vrt. Nenonen 2002: 25). Sanoihin monesti liittyvät yksilöllisiin tai kulttuurisiin merkitys-
kokemuksiin viittaavat assosioivat sivumerkitykset 10 (Leech 1981: 12–19, 23) eivät ole tä-
män tutkimuksen keskiössä. Jos jokin sivumerkitys alkaa olla vakio jonkin sanan merkityk-
sessä, voidaan sen olettaa kuuluvan jo sanan merkityksen ytimeen.

Staattisen, abstrahoidun ydinmerkityksen sijasta sanan merkitys voidaan nähdä erään-
laisena merkitysten mahdollisuutena, jolloin vasta kontekstuaalisessa yhteydessä sanan
merkitys ”herää eloon” ja sen merkityspotentiaali toteutuu (Allwood 2003: 60–61; vrt.
Lähteenmäki 2002: 198). Allwood (2003: 61) määrittelee merkityspotentiaalia (ks. Halli-
day, esim. 1978: 122) seuraavalla tavalla:

In brief, I would like to suggest that the basic unit of word meaning is the ”meaning potential”
of the word. The meaning potential is all the information that the word has been used to con-
vey either by a single individual or, on the social level, by the language community. The me-
aning potential, then, does not result from trying to find a generally valid type meaning for a
word; rather, it is the union of individually or collectively remembered uses. This union of
uses may serve as a basis for attempting to find a common meaning in terms of necessary and
sufficient conditions, or a basic meaning in terms of some criterion of typicality.

Allwoodin mielestä merkityspotentiaalin käsite on sovellettavissa myös perinteisiin merki-
tysnäkemyksiin.

9. Perus- tai päämerkityksestä käytetään myös nimityksiä leksikaalinen, kognitiivinen, usuaalinen, deskrip-
tiivinen, konseptuaalinen tai referentiaalinen merkitys (Hakanen 1973: 25; Tuovila 1988: 7–8).

10. Leech (1981: 9–23) jakaa assosiatiiviset merkitykset vielä viiteen eri luokkaan, joita ovat konnotatiiviset,
stilistiset, affektiiviset, reflektoivat ja kollokatiiviset merkitykset.
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Tarkastelen tutkimuksessani sanan merkitystä kuitenkin pääasiassa kontekstittomana ja
irrallaan käytöstä. Vaikka olen tehnyt tietoisen tutkimuksellisen rajauksen, jonka oikeutta-
mana tarkastelen sanaa erillisenä yksikkönä, eri kontekstit ovat tärkeä osa sanan merkityk-
sen muodostumisessa, tulkinnassa ja tutkimisessa. Kontekstittoman sanan merkitystä mää-
riteltäessä määritellään kuitenkin ydintä, joka on muotoutunut kollektiivisessa käytössä ja
joka on yhteistä sanan erilaisille edustumille. (Hawkins 1985: 181–186.) Kun sanoja tar-
kastellaan itsenäisinä yksikköinä, ne saavat kontekstinsa muun muassa tunnesanojen se-
manttisten kenttien jäsenyydestä. Korpusten esimerkkilauseet ja sanakirjat valottavat osal-
taan lingvististä kontekstia. Sanakirjoihin on tiivistynyt myös kulttuurista kokemustietoa.
Kun tutkijana analysoin sanojen merkityksiä, asetun eräänlaisen kulttuurisen ja kollektiivi-
sen kokemustiedon välittäjäksi. Toisaalta tutkijasubjektina en voi mitätöidä sanan sisältöön
liittyviä henkilökohtaisia kokemuksiakaan. (Ks. Croft – Cruse 2004: 101, 103.)

Leksikaalisessa semantiikassa maailmankuvalla tarkoitetaan sitä, miten kieliyhteisö
konventionaalisesti hahmottaa kielenulkoisen maailman yksityiskohdat ja miten tämä naii-
vi maailmankuva heijastuu leksikkoon. Puhutaan myös kansantaksonomioista osin vasta-
kohtana kielestä riippumattomina pidetyille tieteellisille taksonomioille. (Õim 1996: 200;
1999: 232–233; Jäppinen 1999: 32–33; Wierzbicka 1999: 29.)

Kuviosta 1 (Dirven – Verspoor 1998: 14–18) ilmenee pelkistettynä leksikaaliseen mer-
kitykseen liittyviä tekijöitä. Kuviossa maailman kokemiseen ja käsitteistämiseen on yh-
distetty perinteinen Ogdenin ja Richardsin (1972 [1923]) kolmiomalli, joka hahmottaa osin
kaavamaisestikin semantiikan perusasetelmaa:

human conceptualizer
⇓

experienced world
⇓

concepts / categories

concepts in language pure thoughts

signs
form meaning

Kuvio 1. Käsitteistäminen Dirvenin ja Verspoorin mukaan.

Kielen ja kielenulkoisen maailman välisen suhteen hahmottuminen on kognitiivinen ta-
pahtuma, joka syntyy ihmisen tajunnassa (Koski 1989: 127–128). Tajunnassa syntyvien kä-
sitteiden voi ajatella olevan muun muassa sanojen psykologisia merkityksiä, joita voidaan
ilmaista kielellisten symbolien avulla. (Saukkonen 2001: 22.) 11 Esimerkiksi Vygotskylle
(1982: 18, 214) sanan merkitys on kieltä ja ajattelua samanaikaisesti: sana on kielellisen
ajattelun yksikkö.

Psykologian näkemyksen mukaisesti välittömästi ympäröivästä todellisuudesta syntyy
tietoisuuteen ensin analoginen havaintokuva, joka jäsentyy mielikuvaksi. Mielikuva ei ole
enää tilannesidonnainen vaan vapaasti todellisuudesta irrottuva ja muuntuva ja myös sisäi-

11. On olemassa toimintaa ohjaavia käsitteitä, joita ei koskaan tuoda esiin kielellisessä muodossa (Saariluoma
1990: 71).
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seen kokemukseen perustuva. Havaintokuvasta ja mielikuvasta vakioituu käsitteellinen ku-
va, käsitteistys. Käsitteet voivat olla paitsi reaalimaailman olioiden lajeja, myös mentaali-
sen maailman olioita ja lajeja (esim. tieto, ongelma, kauneus), joiden syntymisessä juuri
mielikuvilla on ilmeisesti tärkeä osuus. (Saukkonen 2001: 20–21; Saariluoma 1990: 69–
70.)

Langacker (1987: 6, 99–114) erottaa semanttisen ja konseptuaalisen rakenteen. Konsep-
tuaaliset rakenteet kattavat kognition kokonaan riippumatta siitä, ovatko ne kielellisiä vai
eivät. Semanttiset rakenteet eli käsitteistykset ovat lingvistisiä ja siten myös kielikohtaisia.
Semanttinen rakenne perustuu Langackerin (1987: 2–3) mukaan konventionaaliseen mieli-
kuvaisuuteen, joka kuvataan suhteessa tietorakenteisiin. Lingvistin tehtävä on kuvata kie-
lellisiä rakenteita eikä prosessointia sinänsä.

Konseptualististen teorioiden mukaan sanan lingvistinen merkitys määritellään kielen-
käyttäjän mielessä olevaksi käsitteeksi tai ideaksi. Esimerkiksi Jackendoff (1990: 1) pitää
sanan merkityksenä käsitteitä, ajatuksia tai ideoita (”ordinary language calls concepts,
thoughts or ideas”). Konseptuaalisen semantiikan (Jackendoff 1986) mukaan kielen mer-
kitysrakennetta tutkimalla paljastuu ihmisen käsiterakenne. Jackendoff (1996) hahmottaa
semantiikan kehityksessä kaksi linjaa. Erottelun mukaan e-semantiikassa (externalized
semantics) kielen ja maailman suhdetta tarkastellaan enemmän ilmauksista lähtevänä kuin
i-semantiikassa (internalized semantics), jossa sitä tarkastellaan kielenpuhujan mielen-
sisäisenä ilmiönä. Tieteenfilosofian näkökulmasta hahmotettuna empiristien mielestä kä-
sitteet ovat enemmän kokemuksen kautta syntyviä, kun taas semantiikan rationalistit pai-
nottavat jonkinasteista sisäsyntyisyyttä.12

Wierzbicka kuuluu Jackendoffin (1996: 543) hahmotuksen mukaan i-semantikoihin. Sa-
malla Wierzbicka lukeutuu myös rationalisteihin (ks. Goddard 1998: 7–8). Hän näkee mer-
kityksen mentaalisena, kognitioon ja ajatteluun liittyvänä ilmiönä. Wierzbicka (1996: 237)
määrittelee lingvistisen merkityksen lähtökohdaksi Lockea (1995 [1690]: 342 ) lainaten:

This being premised, I saw that the ”names of simple ideas”, and those only, ”are incapable
of being defined”. The reason whereof is this, that the several terms of a definition, signifying
several ideas, they can all together by no means represent an idea which has no composition
at all: and therefore a definition (which is properly nothing but the showing the meaning of
one word by several others not signifying each the same thing) can in the names of simple
ideas have no place.

Wierzbickan (1996: 237) mielestä sanan merkityksen ydin on selitettävissä sanaa semantti-
sesti yksinkertaisemmilla, ei määriteltävissä olevilla termeillä. Selitykset hahmotetaan
kognitiivisiksi skenaarioiksi. Wierzbicka näkee merkityksen subjektiivisena, sumeana ja
suhteellisena ilmiönä eikä näin ollen lukeudu objektivismin kannattajaksi. (Goddard 2002:
6.)

Käsitteellisten ja lingvistisen semantiikan kategorioiden välinen raja ei ole yksioikoi-
nen. Sellaiset käsitteelliset kategoriat, joilla on kielellinen merkki, ovat lingvistisiä käsit-
teitä erotuksena pelkille ajatuksille. Lingvististen merkkien, kuten sanojen, semanttinen
merkitys on jo hyvin lähellä käsitettä. Oman näkemykseni mukaan käsitteellisen ja semant-
tisen rakenteen välille ei ole syytä vetää tiukkaa rajaa. Käsitteellinen taso, käsite, implikoi-
tuu mielestäni kuitenkin läheisemmin kognitioon. Semanttinen järjestelmä, sanan merki-

12. Tieteenfilosofiassa sisäsyntyisyyttä nimitetään myös internalismiksi (vs. eksternalismi) (Salonen 2003 s.v.
internalismi).
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tys, liittyy puolestaan lingvistiseen tasoon. Erotan työssäni konseptuaalisen ja leksikaalisen
tason silloin, kun se on tutkimukseni tavoitteiden kannalta mahdollista tai tarpeellista. Kä-
site, sanan merkitys ja maailmantieto liittyvät niin läheisesti toisiinsa, että tässä jos missään
liikutaan sumeilla alueilla.13

Kognitiivisen kielentutkimuksen soveltamisen väljyys ilmenee työssäni muun muassa
siinä, että kognitiivisen kielentutkimuksen yksi lähtökohta, jonka mukaan muodon muut-
tumiseen liittyy myös merkityksen muutos (ks. Langacker 1991a: 98–99), jää tunnesanan
eri sananmuotojen tasolla varsinaisen tutkimustehtäväni vuoksi vähäiseksi. Tältä osin työs-
säni korostuu jossain määrin käsitteellinen taso, jossa tarkastellaan käsitteistäjän mentaali-
sesta leksikosta valitsemaa lemmaa eli muodoltaan määrittelemätöntä leksikaalista yksik-
köä (Levelt 1993: 5; Karlsson 1998: 188).

2.3.1 Prototyyppi sanan merkityksen kuvauksessa

Kognitiivisesta psykologiasta merkittäviä vaikutteita saaneessa kognitiivisessa semantii-
kassa mielikuvan ja mielikuvaisuuden käsite on keskeisessä asemassa, jolloin merkitystä
tarkastellaan nimenomaan mentaalisena ilmiönä (Leino 1993:29). Merkityksien kuvauk-
sessa voidaan käyttää hyväksi näkemystä, jonka mukaan luokittelu perustuu  prototyyppi-
syyteen (ks. Lakoff 1987: 56). Prototyyppi viittaa ilmiöön, jonka tutkimuksen aloitti kog-
nitiivisen psykologian tutkija Eleanor Rosch (esim. 1977; 1978). Kognitiivisessa kielentut-
kimuksessa kategorioiden eli luokkien teoriaa on kehitelty Roschin ja hänen kumppaniensa
(mm. Rosch – Mervis 1975) havaintojen pohjalta.14 Rosch (1975: 198; 1977) pyysi koe-
henkilöitä esimerkiksi kertomaan, mitkä lintulajit, hedelmät, huonekalut, leikkikalut tai
vaatteet olivat tyypillisiä, ”hyviä esimerkkejä”, ja mitkä vähemmän tyypillisiä kategoriansa
edustajia. Hän pyysi koehenkilöitään lisäksi arvioimaan muutamien erilaisten kategorioi-
den jäsenten prototyyppisyyttä. Arvioinneista syntyi järjestys, jonka mukaan esimerkiksi
kategorian furniture tyypillisimpiä edustajia olivat chair, sofa, couch, table ja epätyypilli-
simpiä picture, closet, vase.

Kognitiivisen psykologian tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset eivät luokittele to-
dellisuutta tiukasti kaksijakoisten joko–tai-kriteerien mukaan, vaan juuri löyhempien pro-
totyyppien avulla. Kokeiden mukaan kategoriat ovat luokkansa edustavimpien esimerkki-
en, prototyyppien, ympärille muodostuneita holistisia kokonaisuuksia, joihin kuuluu sekä
tyypillisiä että epätyypillisiä jäseniä. (Rosch 1973, 1977; Rosch – Mervis 1975.) Ihmisen
käsitys tyypillisestä on yleensä tiedostamatonta ja automaattista. Mielessä olevat hyvinä
esimerkkeinä pidetyt luokkansa jäsenet eivät myöskään helposti vaihdu. (Vrt. Lakoff 1987:
85–86.)

Kaikilla luokan jäsenillä ei siis ole samanlaista statusta. Kognitiivisesta alueesta nouse-
vat tietyt jäsenet prototyyppisempinä esiin kuin toiset. Intuitionkin perusteella jotkut luo-
kan jäsenet ovat toisia parempia esimerkkejä. Mitä tyypillisemmästä reaalimaailman tai

13. Esimerkiksi Oili Karihalme (1996) on pohtinut muotoilun teoriasanastoon kohdistuneessa tutkimuksessaan
käsitteiden, sanojen ja termien välisiä yhteyksiä.

14. Tätä uudenlaista kategorianäkemystä ovat hahmotelleet muutkin. Mainittakoon heistä esimerkiksi Berlin ja
Kay (1969), joiden väritutkimuksissaan käyttämän fokus-termin Rosch sittemmin vaihtoi prototyypiksi.
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jonkun muun maailman tarkoitteesta on kysymys, sitä nopeammin ihmiset pystyvät päätte-
lemään, kuuluuko tarkoite tietyn sanan denotaation piiriin vai ei. Luokkansa prototyyppi-
simmän jäsenen kriteerinä on erilaisissa testeissä ollut muun muassa frekvenssi, mainitse-
misjärjestys, oppimisjärjestys, perheyhtäläisyys15. (Croft – Cruse 2004: 78–79.) Proto-
tyyppiä voidaankin luonnehtia luokkansa ”parhaimmiksi esimerkeiksi”, ”tärkeimmiksi esi-
merkeiksi”, ”selvimmäksi edustajaksi” tai ”keskeisimmäksi tai tyypilliseksi jäseneksi”.
Sillä voi ajatella olevan myös enemmän luokkansa tyypillisiä tai perheyhtäläisiä piirteitä
kuin perifeerisemmillä jäsenillä. (Croft – Cruse 2004: 77–78, 80–81; Cruse 1990: 391–394;
Dirven – Verspoor 1998: 16–17, 30–31; Geeraerts 1988: 207–208;  Rosch 1978: 36; Taylor
1995: 59.)

Kun prototyyppi tai prototyypin käsitettä hyödyntävä konstruktio otetaan kuvauksen
kohteeksi, se on syytä hahmottaa konkreettista prototyyppiä mentaalisemmaksi ja abstrak-
timmaksi ilmiöksi. Esimerkiksi linnun skeema eli merkitys voisi olla ainakin Suomessa
varpusen kaltainen idealisaatio. (Esim. Langacker 1988b: 134;  Leino 1993: 29–30; Leino
1994: 48; Taylor 1995: 59–60.) Langackerin (1987: 371) mielestä luokitus voi periaatteessa
tapahtua joko prototyypin tai skeeman avulla. Luokitustavat kuuluvat luonnostaan yhteen,
ja ne ovat kuvattavissa yhtenäisen ilmiön eri puoliksi:

A prototype is a typical instance of a category, and other elements are assimilated to the
category of the basis of their perceived resemblance to the prototype; there are degrees of
membership based on degrees of similiarity. A schema, by constrat, is an abstract characteri-
zation that is fully compatible with all the members of the category it defines; ... it is an
integrated structure that embodies the commonality of its members, which are conceptions
of greater spesificity and detail that elaborate the schema in contrasting way.

Perustason sanoja, jotka usein ovat myös muun muassa taajimmin esiintyviä, pidetään
prototyyppisempinä kuin käsitehierarkian skemaattisempia yläkäsitteitä tai spesifisempiä
alakäsitteitä. Kövecsesin (2000: 3–4) mukaan seuraavassa kuviossa hope, pride, anger,
fear, sadness, lust ja surprise ovat perustason tunnetermejä, joista kuitenkin anger, fear ja
sadness ovat saman tason sanoista kaikkein parhaimpia esimerkkejä eli prototyyppisimpiä:

emotion

hope  pride  anger  fear  sadness  lust surprise

annoyance

Prototyyppi ei sellaisenaan pelasta varsinaiselta kielellisen määritelmän rakentamiselta,
jos tavoitteena on semanttinen tutkimus (Wierzbicka 1996: 169). Tiedetään esimerkiksi, et-
tä suomalaisten mielestä varpunen on linnun prototyyppi, hyvä luokkansa edustaja, ja ping-
viini todennäköisesti vähemmän prototyyppinen. Vaikka kognitiivinen näkemys kielestä ei
erota tiukasti kielellistä ja ensyklopedista tietoa toisistaan, tarkoitus ei ole kuitenkaan ku-

15. Wittgensteinin (1981: 67) perheyhtäläisyyden (engl. family resemblance) käsitteen mukaan perheenjäsen-
ten yhteiset piirteet voivat mennä päällekkäin ja ristiin samalla tavalla kuin sanan viittausalaan kuuluvien
tarkoitteiden yhtäläisyydet.
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vata, millainen on varpunen lintu-kategorian hyvänä tai pingviini mahdollisesti huonona
esimerkkinä, jos tavoitteena on selvittää sanan lintu merkitys.

Linnun käsite on sumea: ’lintumaisuus’ on ominaisuus, jota joillakin linnuilla on enem-
män, joillakin vähemmän. Kategorialla on tyypillisiä ja vähemmän tyypillisiä toteutumia.
Niiden ’lintumaisuuden’ aste vaihtelee: prototyyppiset eli lintumaisimmat linnut muodos-
tavat sanan viittausalan keskeisimmän osan, mutta viittausalan reunamillekin kuuluvilla eli
vähemmän lintumaisilla tarkoitteilla on kuitenkin joitakin piirteitä, joiden takia ne luetaan
samaan luokkaan prototyyppisten tapausten kanssa. Toisaalta on määriteltävä ’lintumai-
suus’, joka yhdistää kategorian jäseniä, toisaalta on kuvattava ne ominaisuudet, jotka erot-
tavat kategorian jäseniä toisistaan. Nämä ominaisuudet on mahdollista määritellä vertaa-
malla yhtäläisyyksiä ja eroja; abstrahoimalla prototyyppisimmät piirteet.

Sanojen merkityksiä voidaan kuvata strukturalismin kuvausmalleihin pohjautuvan kom-
ponenttianalyysin keinoin semanttisten piirteiden joukkoina, joissa on olennaista osoittaa
ensisijaisesti ne piirteet, joiden osalta eri merkityspiirteiden välillä esiintyy kielellisesti re-
levanttia vaihtelua (Koski 1978: 104). Eugene A. Nida on ollut yksi komponenttianalyysin
tunnetuimpia kannattajia  (ks. esim. Goddard 1998: 48). Nidan (1975: 25–26) mukaan vält-
tämättömät ja riittävät merkityspiirteet erottavat leksikaalisen yksikön, esimerkiksi sanan,
muista. Tällöin sanaa tarkastellaan suhteessa muihin saman semanttisen kentän sanoihin.
Sanoilla voi olla keskenään yhteisiä ja vastakkaisia piirteitä, joita voidaan nimittää laatunsa
mukaan diagnostisiksi, yhteisiksi ja täydentäviksi. Kulloinenkin merkityskenttä määrittyy
yhteisten komponenttien kautta. (Nida 1975: 33–35, 112.) Prototyyppiteoriankin keskeisiin
sisältöihin kuuluu ajatus siitä, että kategoriat ovat jäsentyneet systeemeiksi, joissa on kont-
rastoivia elementtejä (Lakoff 1987: 56).

Komponenttianalyysin tavoitteena pidetään ydinmerkityksen kuvausta (Kövecses 1990:
14). Tällöin puhutaankin usein myös keskuskomponenteista ja niiden tuomasta perus- tai
ydinmerkityksestä sekä määritekomponenteista, jotka puolestaan tuovat lisä- ja sivumerki-
tyksiä eli konnotatiivisia merkityksiä. (Ks. esim. Jämsä 1986: 31; Smith – Medin 1981;
Sulkala 1981: 54–55.) Osa sanan merkitystä muodostavista komponenteista on kaikkein re-
levanteimpia; ne muodostavat sanan semanttisen ytimen. Osa komponenteista taas on
enemmän tai vähemmän pysyviä lisäpiirteitä, jotka todentuvat tietyssä kontekstissa tai jää-
vät joskus vain puhujan intentioksi. (Orpana 1988: 23.) 

Ydinmerkityksen kuvaus perustuu oletukselle, että merkityksen ydin on olemassa. Täl-
laisen keskusmerkityksen ei kuitenkaan tarvitse olla tarkkarajainen. Kuvattavat merkityk-
set on syytä nähdä pikemminkin sumeina, liukuvina, koska rajoittunut minimalistis-bina-
ristinen näkemys kielen merkityksistä ei vastaa kielenkäyttäjän kokemusta. Sumeilla alu-
eilla liikutaan jatkumoilla, joissa siirtymät ominaisuuksista toisiin tapahtuvat asteittain ja
vähitellen (Zadeh 1965: 338). Kielessä sumeus voi näkyä esimerkiksi epämääräistävinä va-
rauksina (Lakoff 1972: 214–217), kuten enemmän, vähemmän, jonkinlainen, erittäin.

Ihmisen konseptuaalista systeemiä pidetään kognitiivisessa kielentutkimuksessa luon-
teeltaan metaforisena (Lakoff 1987: 303). Erityisesti tunteiden käsitteellistämiseen 
on yhdistetty metaforisuus-ajattelua, jonka mukaan esimerkiksi hyvä mieli (esim. ilo ylim-
millään, pää pilvissä) on YLHÄÄLLÄ ja paha mieli (esim. murheen murtama, mieli maas-
sa) on ALHAALLA. Tunnetta hahmotetaan tällöin spatiaalisesti, tilan ja suunnan avulla.
Kun jonkin tunteen asemaa verrataan peruskokemuspohjaan, käsitteistyksen taustalta voi
löytyä kulttuuriin liittyviä jatkumonluonteisia arvoja, kuten ’enemmän on hyvä’ ja ’vähem-
män on huono’. (Lakoff – Johnson 1980; Leino 1983b: 109.)
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Klassisen komponenttianalyysin sovellusalueita pidetään nykyisessä semantiikan tutki-
muksessa rajallisina. Prototyyppisyyteen nojaava analyysi piirtää kohteestaan näköisäm-
män ja psykologisesti todenmukaisemman kuvan kuin selvärajaisilla kategorioilla operoiva
kuvaus. (Esim. Ungerer – Schmid 1996: 38; Leino 1993: 35–36; Leino 2002a: 534.) Kui-
tenkin kognitiivinen lingvistiikka on kielen tutkimusta, ja siinä tarkastellaan kieltä ja kuva-
taan tuloksia kielellä. Merkitysten kuvaaminen piirteiden avulla voidaan nähdä pikemmin-
kin työkaluna kuin kuvitelmana siitä, että piirteet edustavat suoraan mentaalista mielikuvaa
(Ungerer – Schmid 1996: 40).

Jos merkitykset esitetään välttämättömien ja riittävien ehtojen avulla mahdollisimman
vähiä piirteitä käyttäen, päädytään minimalistiseen kuvaukseen. (Esim. Leino 1993: 36, 39;
Jacobsen 1986: 353–357; Langacker 1987: 19–22.) Kuvausta voidaankin tarvittaessa tar-
kentaa epäprototyyppisempien piirteiden avulla (Lakoff 1987: 17; Wierzbicka 1996: 166–
169). Komponenttianalyysillä ei tarvitse pyrkiä merkitysten  tyhjentävään kuvaukseen.
Komponenttienkaan ei  tarvitse välttämättä olla pienimpiä mahdollisia merkitysyksikköjä
(Coleman – Kay 1981), vaan eräänlaisia ”merkityksen osia”, jotka kieliainesta vertailemal-
la voidaan abstrahoida ja  joiden lukumäärä ja tarkkuus riippuvat analysoitavan sanan se-
manttisesta rakenteesta. (Esim. Orpana 1988: 22; Tuovila 1988: 34–35.) Osuvampaa on sa-
noa joidenkin komponenttien kuuluvan tietyn sanan merkitykseen kuin tuon sanan merki-
tyksen koostuvan kyseisistä komponenteista jonkinlaisella yhteenlaskuun verrattavalla ta-
valla. (Goddard 2002: 8; Jämsä 1986: 21; Kangasniemi 1997: 71.) Komponenttien paino-
arvo tai luonne voi vaihdella (Lehrer 1990: 369–370). Sanan semanttisista piirteistä voi-
daan edelleen hahmotella tietty looginen järjestys tai struktuuri, jolloin tuloksena on
merkityksen selitys, joka voi olla esimerkiksi eräänlainen kyseisen merkityksen proto-
tyyppinen kognitiivinen malli tai skenaario. (Goddard 1998: 49; Nida 1975: 120.)  Ratkais-
tavaksi jää, millainen on hyvä merkityksen selitys kieleltään ja rakenteeltaan (ks. tarkem-
min luvussa 3.3.1).

Näkemykseni sanan merkityksestä pohjautuu tässä työssä prototyyppiajattelulle. Proto-
tyypin määrittämisen kriteerejä on monia, kuten edellä on tullut esille. Kriteerit eivät ole
toisiaan poissulkevia, vaan ne liittyvät toisiinsa. Tämän työn prototyyppi määrittyy pääasi-
assa yleisyyden, ensimmäisenä mieleen tulemisen ja tärkeyden kautta. Prototyyppi on
skemaattinen representaatio kategorian konseptuaalisesta keskuksesta (Taylor 1995:
59). Käytän työssäni sanojen merkitysten kuvauksessa merkityksen osatekijästä, ”a part of
prototype” (Wierzbicka 1985: 59)  ilmausta komponentti, jonka merkityksen lähtökohdan
määrittelyssä väljästi siteeraan Crusea (1997: 22): ”I would like my semantic traits to carry
the lightest possible burden of theory”. Vaikka tavoitteenani on pyrkiä kohti merkitysten
ydinkuvausta, en pidä sille vastakohtana myöskään merkitysten rikasta määrittelyä. Merki-
tyksen ytimen kuvauksen ei tarvitse olla lista välttämättömistä ja riittävistä piirteistä, vaan
siinä voi hyvinkin olla subjektiivisuutta ja sumeutta. (Ks. Goddard 2002: 8; Cruse 1997:
383; Östman 2000: 73–74.) Pyrin luonnehtimaan tutkimuksessani luokan prototyyppiset
jäsenet niin yksityiskohtaisesti kuin se kognitiivisen ekonomian kannalta on mahdollista
osoittaakseni ne perusteet, joiden nojalla epäprototyyppisetkin tapaukset voidaan lukea
luokkaan. Prototyyppiajatteluhan sallii entiteetin yhdistämisen luokkaan, jos luokituksen
käyttäjä pystyy löytämään jonkin järkevän perusteen sen liittämiselle prototyyppisiin tapa-
uksiin. (Ks. Leino 1993: 39–40.)
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2.3.2 Semanttiset perussuhteet

Perinteisen strukturalistisen näkemyksen mukaan kielen yksikköjen arvo määräytyy oppo-
sitiosuhteessa kielen järjestelmän muihin yksikköihin, jolloin semantiikan tutkimus rajau-
tuu systeemitason tutkimukseksi, joka tutkii kielellisiin muotoihin eli kielen sanoihin ja eri-
laisiin kieliopillisiin kategorioihin koodautuneita merkityksiä kielijärjestelmän tasolla. (Ai-
rola – Koskinen – Mustonen 2000: 8–9.) Vaikka työni perusajatukset liittyvät kognitiivisen
kielentutkimuksen merkitysnäkemykseen, jonka mukaan on mahdotonta erottaa kielellistä
merkitystä maailmantiedosta, hyödynnän työssäni myös ajatusta, jonka mukaan kielen yk-
sikköjen arvo määräytyy myös oppositiosuhteissa kielen järjestelmän muihin yksikköihin.
(Vrt. Onikki-Rantajääskö 2001: 27.)

Esittelen tässä luvussa erilaisia semanttisia perussuhteita, joiden avulla sanojen merki-
tyksiä voidaan kuvata. Esityksen lähtökohtana on ajatus siitä, että merkitys todentuu ja
on selitettävissä suhteessa muihin saman sanakentän sanoihin. Leksikko ei siis ole pel-
kästään lista sanoista, vaan sillä on oma systemaattinen rakenteensa, joka koostuu sanojen,
lekseemien16, välisistä suhteista ja niiden merkityksistä ja yksittäisten sanojen sisäisestä ra-
kenteesta. Semanttisen analyysin perusta on kulloisenkin semanttisen kentän (Lehrer 1974:
1, 7) sanojen systemaattisessa vertaamisessa ja kontrastoimisessa, jotta syntyisi mahdolli-
simman hyvä merkitysten yhtäläisyyksien ja erojen kuvaus (Goddard 1998: 43).

Erilaiset merkityssuhteet jäsentävät kielen sanastoa merkityskenttiin (Airola – Koskinen
– Mustonen 2000: 8). Merkitykseltään toisiaan lähellä olevat sanat muodostavat erilaisia
semanttisia kenttiä ja verkostoja. Esimerkiksi sukulaisuutta ilmaisevat sanat, värit, puheak-
tiin liittyvät sanat, liikettä ilmaisevat sanat ja tunnesanat muodostavat oman merkitys-
kenttänsä (ks. esim. Nida 1975; Berlin – Kay 1969; Talmy 1985; Wierzbicka 1996; 1999;
Siiroinen 2000). Toiset merkityskentät ovat tarkkaan rajattavissa, toisten rajat taas ovat hy-
vinkin liukuvia ja sumeita (Lakoff 1987: 56.) Samaan merkitysryhmään kuuluvat sanat
muodostavat sisäisesti motivoituvan kokonaisuuden, jossa eri alamerkitykset liittyvät mie-
lekkäästi toisiinsa (Onikki 2000: 94).

Semanttisia perussuhteita ovat ennen kaikkea perinteiset synonymia, hyponymia, poly-
semia ja vastakohtaisuussuhteet. Eugene A. Nidan terminologian mukaan voidaan nimetä
neljä eri merkityssuhdetta: limittyminen, vierekkäisyys, sisältyminen ja täydentäminen
(1975: 15–19). Sisältymistä nimitetään siis yleisemmin hyponymiaksi (Cruse 1997: 88;
Leech 1981: 92–94; Lyons 1977: 291–295; 1996: 125).

Tunnesanojen semanttinen kuvaus voi olla muun muassa sukulaismerkitysten eriastei-
selle samuudelle perustuvaa synonymiasuhteiden kuvausta. Kielessä ei juuri ole täydel-
lisiä synonyymeja, joiden merkitykset olisivat merkityspiirteittäin täsmälleen samat. Vaik-
ka täydellisiä synonyymeja ei kielessä olisikaan, sanat voivat olla merkitykseltään hyvinkin
lähellä toisiaan. Merkitysten erot voivat olla erilaisia aste-eroja, joista Nida (1975: 102) to-
teaa:

Certain sets of related meanings appear to be so close to one another that one cannot determi-
ne wheter or not they are complete synonyms. In such instances it may seem impossible to
determine just how such meanings may differ from one another.

16. Käytän lekseemiä ja sanaa samassa merkityksessä. 
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Synonyymisia sanoja ei voi välttämättä korvata toisillaan eri konteksteissa, vaikka niiden
keskeisimmät merkityspiirteet olisivatkin samat. Konteksti ratkaisee lopullisesti sanojen
keskinäiset merkityserot. (Sulkala 1981: 53–55; Varis 1998: 53.) Esimerkiksi surun ja mur-
heen (ks. s. 91–92) ydinmerkitys on jokseenkin sama, joten tyylilliset ja tilannekohtaiset
seikat vaikuttavat siihen, kumpi sanoista puhetilanteessa valitaan.

Esimerkiksi ilo ja riemu ovat lähisynonyymeja (mm. Lyons 1981: 50). Sanojen merki-
tyksissä on semanttista eroavuutta, vaikka niiden merkitykset selkeästi limittyvät. Jos ilo
ymmärretään riemun yläkäsitteeksi, kysymys on hyponymiasta, jossa alakäsitteen merkitys
sisältyy yläkäsitteen eli hyperonyymin merkityksen viittausalaan. Hyponyymiin kuuluvat
paitsi kaikki hyperonyymin merkityspiirteet myös sen merkitystä tarkentavat piirteet. Hy-
ponyymisten suhteiden perusteella on mahdollista muodostaa monenlaisia taksonomioita.
Limittyvien ja vierekkäisten merkitysten synonyymius rajoittuu usein vain hierarkiassa
ylempien merkityspiirteiden samuuteen. (Ks. Sulkala 1981: 162, 171.)

Täydentäminen on vastakkaisuutta ilmaiseva suhde, mutta jotakin yhteistä, samuutta,
täytyy sanoilla olla, jotta vastakohtaisuus jonkin merkityspiirteen suhteen olisi mielekäs.
Synonyymisyys tulee esille esimerkiksi Hakasen (1973: 33) vastakohdan määritelmässä.
Sen mukaan kaksi kielen elementtiä voivat olla toistensa semanttisia vastakohtia, jos aina-
kin toisella on yksi sellainen merkityspiirre, joka erottaa elementit toisistaan, ja jos niillä
samanaikaisesti on vähintään yksi merkityspiirre, joka yhdistää nämä kielen elementit toi-
siinsa niin, että ne tiettyjen ehtojen vallitessa ovat vaihdettavissa toisiinsa. Esimerkiksi toi-
voa ja pettymystä pidetään toistensa vastakohtina. Yhteistä niille on muun muassa kokijan
tietoisuus jonkin asian tapahtumisesta ”tapahtuminen on totta”. Toivon merkityssisältöön
kuuluu esimerkiksi komponentti ”tämä saattaa tapahtua”. Tälle vastakkainen ”tämä ei ta-
pahdu” -komponentti puolestaan kuvaa pettymystä.

Prototyyppiteorian mukaan kielen sisäisten merkityssuhteiden, kuten synonymian ja
vastakohtaisuuden, ymmärtäminen tapahtuu joustavalla tavalla. Sanan semanttinen määri-
telmä voi olla muotoa ”enemmän ja vähemmän” ”joko tai” -muodon sijasta. Prototyyppi-
teoria ei vaadi lopullista ”joko tai” -ratkaisua tai lopullisen merkityksen ehdotonta löytä-
mistä. Tarkoitteilla voi olla epämääräiset rajat, ja ne voivat kuulua useampiinkin katego-
rioihin. (Östman 2000: 82.)

Tässä työssä tarkastelen sanoja pääasiassa substantiiviolioina, jotka ovat tunteen perus-
alueelle liittyviä yksittäisiä entiteettejä, kuten rakkaus, toivo, viha. Vaikka ne ovat periaat-
teessa rajaamattomia, abstrakteja ”aineita”, ne ovat toisaalta substantiiveina olioita, jotka
voivat hahmottua päättyneiden tai päättyvien prosessien kaltaisina, jolloin niitä voi tarkas-
tella esineellisinä, prosessin lopputuloksen kaltaisina olioina. (Langacker 1991a: 97–99;
Leino 1993: 78–79.) Tunteiden perusalueen oliot voivat toki olla myös rajaamattomampia
mielialoja.



3 Tunteet kielessä ja mielessä

3.1 Tunteiden käsitteistäminen

Sosiaalisessa maailmassa on tärkeää ymmärtää, mitä muut aikovat, tuntevat ja haluavat.
Kognitiotieteessä puhutaan yhteisestä mentaalisesta representaatiosta eli mieliin kerätystä
merkityssisällöstä. Yhteisen representaation voi olettaa olevan erilaisten prosessien kautta
valikoitunut kooste ryhmän jäsenten yhdessä ja erikseen tekemistä abstraktoinneista. (Ka-
rihalme 1999: 31.) Toisten ihmisten tunteiden ymmärryksen voi ajatella perustuvan muiden
yksilöiden sisäisten kognitiivisten tilojen mallintamiselle. Aivomme voivat esimerkiksi
representoida toisen ihmisen ilmeiden tai kehollisen käyttäytymisen perusteella, että tämä
pelkää. Varsinainen pelko on toisen aivojen tila, mutta ihminen voi kuitenkin ajatella, että
toisella on sellainen sisäinen tila kuin hänellä itsellään, kun hän pelkää. (Churchland 2004:
134.)17 

Tarkoitukseni ei ole tässä tutkimuksessa tutkia tunteita sinänsä eikä tunteista käytettävää
kielellistä ilmaisua kaikessa laajuudessaan, vaan tutkin tunteiden käsitteistämistä sanojen
avulla. Vaikka tunteet eivät ole lähtökohtaisesti lingvistinen ilmiö, on kieli yksi olennaisim-
mista tavoista tutkia niitä. Tekipä tutkija minkälaisia fysikaalisia tai kemiallisia tutkimuksia
tahansa, hänen pääasiallinen keinonsa kertoa havainnoistaan on kieli. Käsitteistyksiksi voi-
daan ajatella niitä semanttisia rakenteita, jotka ovat muovautuneet kielellisten konventioi-
den mukaisesti. Kysymys on kognitiivisesta prosessista, jossa kokemus käsitteellis-kielel-
lisesti representoituu ajatuksesta kieleksi. Kun jokin kompleksinen neurologinen tapahtu-
ma ajattelussa vakiintuu kognitiiviseksi tapahtumatyypiksi, se saavuttaa yksikön aseman.
(Leino 1993: 55; Langacker 1987: 99–114.)

Tunteet perustuvat tapahtumiin ja seikkoihin, joiden nimitykset voivat saavuttaa yksi-
kön aseman. Tunteiden leksikaalisista merkityksistä puhuvat tutkijat käyttävät näistä yksi-
köistä ilmauksia tunnekäsite tai tunnesana. Esimerkiksi englanninkielisissä lingvistisissä
tunteiden kieltä käsittelevissä tutkimuksissa käytetään näitä molempia ilmauksia, esim.
”emotion concepts” tai ”emotion words” tai vielä ”emotion terms” (esim. Wierzbicka, Kö-
vecses, Goddard). Pyrin omassa työssäni käyttämään työni alan kannalta luontevampaa il-

17. Churchlandin (2004) ajattelusta löytyy perusteluja Wierzbickan skenaario-esitykselle (ks. s. 49). 
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mausta tunnesana, koska tunnekäsite18 on mielestäni lähempänä varsinaista tunnetta, ta-
pahtumisen maailmaa. On syytä kuitenkin todeta, että tunnesanan ja tunnekäsitteen merki-
tykset ovat enemmänkin synonyymisia kuin vastakohtaisia.

Kövecses (2000: 6) jakaa tunteisiin viittaavat ilmaukset seuraavalla tavalla:

emotion language

ekspressive descriptive

literal figurative

basic nonbasic metaphor metonymy

Kuvio 2. Kielen tunnesanavarat Kövecsesin mukaan. 

Sanat, kuten viha, ilo, onni, suru tai kateus, nimeävät tunteita. Tunnesanat ovat ihmisen
mielessä samanlaisia kuin muutkin sanat, eivät välttämättä yhtään ”tunteellisempia” tai
ekspressiivisempiä. On tietenkin mahdollista, että tietyissä tilanteissa tunnesanat voivat
myös ”ilmaista” tiettyä tunnetta. Esimerkiksi ilmaus I love you! on ekspressiivinen puhe-
akti, jossa tunnesanaa love on käytetty sekä kuvailemaan että ilmaisemaan rakkautta.
(Kövecses – Palmer 1999: 239.) 

Jotkut sanat, esimerkiksi interjektiot tai kirosanat, voivat suoraan ilmaista puhujan tun-
teita. Esimerkiksi shit! ilmaisee nykyisin suomessakin harmia, suuttumusta, hurraa rie-
mua, vau tai vautsi innostuneisuutta tai vaikuttuneisuutta, hyi inhoa. Tällaisten sanojen var-
sinainen ydinmerkitys, jos sitä on koskaan ollutkaan, on väistynyt taka-alalle. Vierasta kiel-
tä puhuttaessa tai kirjoitettaessa ei ilmausten tunnesävyille olla useinkaan yhtä herkkiä kuin
äidinkieltä käytettäessä. Monesti ihminen voi vieraalla kielellä käyttää hyvinkin voimak-
kaasti latautuneita ilmauksia, joiden vastineisiin hän ei äidinkielellä toimiessaan missään
tapauksessa päätyisi. (Kangasniemi 1997: 14.) 

Tunneilmaisuja voidaan tarkastella paitsi kirjaimelliselta myös kuvaannolliselta kan-
nalta. Erityisesti abstraktin ajattelunsa luonnehtimisessa ihminen käyttää hyväkseen meta-
foria ja metonymioita, jotka eivät ole ulkoisen todellisuuden välittömiä representaatioita.
Lakoffin ja Johnsonin (1980: 177) mukaan ihmisen kokemuksissa on paljon sellaista, mitä
hän ei käsitä suoraan, vaan sen sijaan ihminen katsoo ilmiöalueita toisten ilmiöiden kaut-
ta.19 Heidän mielestään esimerkiksi tunteet ymmärretään muunlaisten entiteettien ja koke-
musten kautta eli metaforisesti. Tunteiden kielen ja tunnekäsitteiden metaforisuuden tutki-
joista on syytä mainita erityisesti Zoltán Kövecses (esim. 1986; 1990; 2000). Suomessa
Heli Tissari (2003) on tutkinut väitöskirjassaan tunnekäsitteen love prototyyppisiä merki-
tyksiä ja kognitiivisia metaforia.

Kognitiivisten metaforien tärkeys ei ole kuitenkaan kaikkien kielentutkijoiden tunnus-
tama, joten Kövecses ja Palmer (1999: 241) ilmaisevat hieman kärkkäästikin:

18. Suomen kielen perussanakirja määrittelee käsitteen (s.v. käsite) ’ajattelun luomaksi abstraktiksi hahmoksi;
esineelle t. asialle ominaisten piirteiden kokoelmaksi’. 

19. Lakoffin ja Johnsonin (1980) mukaan kaikella kielellisellä on fyysinen perusta.
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If one holds the view that only literal expressions can be the bearers of the truth and that fi-
gurative expressions have nothing to do with how our (emotional) reality is constituded, there
is no need to study ”mere” figurative language. But, if one holds the view that emotion lan-
guage is relative to cognitive models, including conceptual metaphors and metonymies, then
figurative language becomes important.

Tunteet, suhtautuminen omaan itseen, keskustelukumppaniin ja puheena olevaan asiaan
ovat olennaisempia asioita kuin ehkä lingvistien piirissä on aikaisemmin totuttu ajattele-
maan. Erityisesti pragmatiikassa on alettu korostaa sitä, että affektiivisuus ilmenee kaikissa
kielellisissä valinnoissamme prosodisista ja äänteellisistä piirteistä kieliopillisia kategori-
oita ilmaiseviin muotoihin, morfeemeihin, lauseen rakentumiseen ja sanavalintoihin asti.
Tunteet ja tunnetilamme vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja päämääriimme, niin myös
kielenkäyttöömme. (Kalliokoski 1995: 11–12.) 

Eri kielten tunnesanastot kertovat kyseisten kulttuurien tunteiden kansanpsykologias-
ta. Kun lapsi oppii kielen, hän samalla sosiaalistuu kulttuurinsa tapaan ajatella ja käsitteis-
tää asioita. (Bruner 1990: 35.) Myös tunteiden kansanteoria on Wierzbickan (1994) mukaan
koodautunut kieleen, erityisesti sen sanastoon. Hänen mukaansa vain kulttuurisesti tärkeil-
le tunteille on olemassa nimitykset leksikossa (mts. 447). Esimerkiksi Ene Vainik (2004)
on tutkinut virolaisten tunnesanastosta hahmottuvaa tunteiden kansanmallia (folk model),
jolla hän tarkoittaa kyseisessä kulttuurissa sosiaalisesti relevanttia yhteistä tietämystä ja ta-
paa tulkita jokapäiväisiä kokemuksia.

Tunnesanojen organisoitumista ja semantiikkaa erityisesti englannin kielessä on tut-
kittu laajasti parin vuosikymmenen aikana. (Esim. Fehr – Russell 1984; Johnson-Laird –
Oatley 1989.) Nykyään tehdään myös muiden kielten ja eri kulttuurien välistä tunnesanojen
merkitysten tutkimusta ja vertailua (mm. englanti, puola, venäjä, japani, Indonesian kielet)
yhä enemmän. (Ks. mm. Meaning and Universal Grammar 2002; Emotions in Crosslin-
guistic Perspective 2001; Handbook of emotions 2000; The language of emotions 1997;
Everyday Conceptions of Emotion 1995.) 

Fehr ja Russell (1984: 464–486) tutkivat tunteita erityisesti prototyypin näkökulmasta
erilaisin testein. Aluksi he pyysivät englanninkielisiä koehenkilöä nimeämään ensiksi mie-
leen tulleita tunnekäsitteitä. Jatkossa koehenkilöt saivat mm. arvioida20, kuinka edustavia
eli prototyyppisiä eri tunnesanat vastaajan mielestä olivat. Prototyyppisimmiksi osoittau-
tuivat love ja hate. Fridja (1986) päätyy Fehriltä ja Russellilta lainaamaansa menetelmää
käyttäen viiteen yleiseen tunnekategoriaan 11 kielessä. Nämä ovat perustunneluokkiin si-
sältyvät happiness, sadness, anger, fear ja love. Smith ja Tkel-Sbal (1995: 85–102) tutkivat
samalla tavalla tunnetermien organisoitumista prototyyppisesti palaun kielessä. Smith ja
Smith (1995: 103–119) kokeilivat samaa turkin kieleen.

Erityisesti neuropsykologit ovat tutkineet tunteiden ilmenemistä aivoissa. Neurologis-
ten tutkimusten perusteella on esitetty, että affektit ja kognitio ovat olleet erillisiä informaa-
tion prosessoinnin toimintoja ja niillä on ollut aivoissa omat systeeminsä (LeDoux 1989:
284). Emootiot sijoittuivat aivojen limbiseen systeemiin:

The part of brain called the limbic system, which is thought to mediate emotion, is one of the
most phylogenetically ancient parts of the human brain, so much so that it is something called
’reptile brain’ (Masson – McCarthy 1995: 16).

20. Koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan, kuinka hyviä esimerkkejä käsitteestä tunne annetut 20 tunnesanaa
(emotion terms) olivat asteikolla 1–6 arvioituna. Koe toistettiin pari kuukautta myöhemmin.
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Ajattelu ja tunteet sijoittuvat tämän mukaan neurologisesti eri tavoin, mistä voisi päätellä,
että ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen on ollut alun alkaen lähtökohdiltaan erilaista. Ih-
minen on kommunikoinut ajatuksensa kielen, digitaalisen kanavan kautta, kun taas tuntei-
taan ihminen ilmaisi kehityksensä alussa analogisesti eli äänensävyinä, ilmeinä, käsien ja
kehon liikkeinä. Lapsen kehityksessä toistuu yhä sama asia: tunteita ilmaistaan aluksi non-
verbaalisen viestinnän avulla. Tunteet kommunikoidaan tällöin analogisesti; informaatio
välittyy siis äänensävyinä, ilmeinä, käsien ja kehon liikkeinä. (Foolen 1997: 19.) Tunteiden
ilmaisun tutkimuksen juuret ovatkin pitkälle nonverbaalisen kommunikaation tutkimisessa
(esim. Darwin 1965 [1872]). 

Tunteiden ilmaiseminen kielellä vaatii edes jonkinasteista kognitiivisuutta. Ortonyn,
Cloren ja Collinsin (1988: 4) mukaan tunteiden kognitiivisuuden aste sinänsä voi vaihdella.
Esimerkiksi inho sisältää vähemmän kognitiivista prosessointia kuin häpeä. He huomaut-
tavat kuitenkin, että vaikka tunteisiin liittyy kognitiivisuutta, se ei tarkoita, että kognitiivi-
suus olisi ehdottomasti tietoisuutta, vaan kysymys on seuraavasta:

To say emotions arise from cognition is to say that they are determined by the structure, con-
tent, and organization of knowledge representations and processes that operate on them. The-
se representations and processes might sometimes be available to consciousness, but there is
no reason to suppose that they necessarily are so.

Kieli ei välttämättä paljasta ihmisen mielen syvintä käsitesisältöä ja sen prosessointia. Kun
ihminen käsitteistää jotakin ilmiötä, hän etsinee oikeaa lemmaa aluksi tiedostamattomasti.
Kun hän pystyy kuvaamaan kielellisesti prosessin tulosta, hänen merkityksenmuodostuk-
sen tasonsa on jo representaatioprosessin tiedostetussa vaiheessa. Lemma tulee valituksi,
kun sen semanttiset ehdot vastaavat sanomaa. (Levelt 1993: 5.) Semanttisessa prosessissa
on erotettavissa kolme tasoa: 1) tiedoton ja 2) tiedostava kokemuksellinen havainto- ja rep-
resentaatioprosessin taso ja lisäksi vielä 3) tiedollisen prosessin taso, josta kokija voi peri-
aatteessa puhuakin (Karihalme 2003). Tutkimuksessani koehenkilöiden kyselyn avulla kir-
jaamat tunnesanat ovat prosessoinnin tietoisen tason saavuttaneita mielen sisältöjä, koska
ne on kyetty kielentämään.

Ihmisen tietoisuus ei ole välttämättä kiinteää ja jatkuvaa, vaan se voi perustua aivojem-
me eri toimintojen yhteisvaikutukseen. Hajautetut mielen sisällölliset tilat voivat hävitä jäl-
kiä jättämättä. Toisista mielen toiminnoista voi jäädä jälkiä myöhempiin kokemuksista ja
muistoista kertoviin ilmauksiin, eräänlaiseen semanttiseen valmiuteen tai vaikka tunneti-
loihin. (Dennett 1999: 121–159.)

3.2 Tunnesanojen merkitykset ja niiden kuvaaminen

Merkityksen ongelmaa olen käsitellyt edellä yleisesti semantiikan näkökulmasta. Tässä lu-
vussa lähestyn asiaa vielä nimenomaan tunnesanojen kautta. Esittelen keskeisiä näkemyk-
siä tunnesanan merkityksestä ja mahdollisuuksista kuvata sitä.

Tunnesanojen merkityksen kuvaaminen ei ole helppoa. Tämä on havaittavissa esimer-
kiksi sanakirjojen tunnesanojen merkitysten määrittelyistä: selitykset ovat monesti epä-
määräisiä ja kehämäisiä. Tunteiden hahmottaminen ei ole ollut vaivatonta psykologiselta
kannaltakaan. Empiirisen tutkimuksen ainoita konkreettisia pääsyteitä tunteisiin on ollut
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tunteiden vaikutus kehoon. Kun eräissä psykologisissa testeissä koehenkilöitä pyydettiin
kuvaamaan, miltä heistä tuntui, kun he olivat vihaisia, surullisia tai onnellisia, he kuvasivat
fysiologisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan, kuten kehon lämpötilan muutoksia, pulssin
kiihtymistä, sydämentykytyksiä. (Ungerer – Schmid 1996: 131.)

Eri alojen tutkijat ovat esitelleet emotionaalisen merkityksen luonnehtimisesta useita
erilaisia näkemyksiä. Seuraava katsaus perustuu Kövecsesin (2000: 6–14; Kövecses –
Palmer 1999: 241–248) esitykseen merkityksen ja tunteen välisestä suhteesta. Merkitys-
käsitteen erittely lähtee kielellisen merkityksen näkökulmasta. Näkemykset eivät ole toisi-
aan tiukasti poissulkevia, vaan kysymys on osin painotus- ja näkökulmaeroista. 

Merkityksen nimiteorian mukaan (The ”Label” View) tunnesanan merkitys on yksinker-
taisesti nimen, kuten esimerkiksi sanojen viha ja pelko, ja emotionaalisen ilmiön, esimer-
kiksi fysiologisten prosessien ja käyttäytymisen, yhdistämistä. Tällainen näkemys on yk-
sinkertaisin jokamiehen käsitys tunnesanan merkityksestä ja pohjautuu ajatukselle, että
merkitys on ainoastaan assosiaatio muotojen ja asioiden välillä. Tälle merkitysnäke-
mykselle perustuvat Kövecsesin mielestä myös tieteelliset tunneteoriat. Schachter ja Singer
(1962) liittävät tunteeseen kolmanneksi tilanteen, mikä tuo jo parannusta yksinkertaisim-
paan maallikkonäkemykseen. Tässäkin näkemyksessä jää huomiotta, että tunnesanoilla on
käsitteellistä sisältöä ja että ne ovat organisoituneet jollakin tavalla. (Ks. Wierzbicka esim.
1995, 1999; Shaver et al. 1987; Kövecses esim. 1990.)

Merkityksen nimiteorian mukainen näkemys on yksinkertainen ja osin hedelmätön, kun
pohditaan asioita semantiikan näkökulmasta. Työssäni assosiaatio-käsite on kuitenkin läs-
nä testausvaiheessa. Kun koehenkilöille annettiin tehtäväksi kirjata mieleen tulevat tunne-
sanat, he listasivat samalla tavallaan omat tunteisiin liittyvät assosiaationsa. Kaksi koehen-
kilöä olikin jättänyt tehtävän rajoituksen huomiotta ja listannut pääosin vapaasti kaikenlai-
sia tunteisiin liittyviä assosiaatioitaan ja tunteita aiheuttavia seikkoja. Osalla koehenkilöistä
oli varsinaisten tunteiden nimitysten joukossa muutamia vapaita assosiaatioita, kuten kuk-
ka, aamu, syksy.

Työni tunnesanojen merkitykset perustuvat oletukselle, että sanan merkityksessä on ole-
massa kulttuurisesti ja kieliyhteisöllisesti suhteellisen pysyvä ja yleinen merkityksen osa,
jonka kuvaus sellaisenaan on mahdollista. Vaikka hyväksyisikin tunnesanan merkitykseksi
ydinmerkityksen, on syytä vielä miettiä, mitä tunnesanan ydinmerkitys itsessään voisi
tarkoittaa ja miten sitä olisi mahdollista kuvata. 

Esimerkiksi Davitz (1969) luonnehtii tunnesanoja ydinmerkityksen kautta. Hänen mu-
kaansa englannin kielen tunnesana anger koostuu seuraavista komponenteista: HYPER-
ACTIVATION, MOVING AGAINST, TENSION ja INADEQUASY. Tunnesanojen mer-
kitysten komponentit on johdettu hänen tutkimuksessaan englannin puhujilta kerätystä ai-
neistosta. Sanojen komponenttiryhmät on muodostettu sen mukaan, että ne pystyisivät
mahdollisimman hyvin erottelemaan kunkin englannin kielen tunnesanan. Ajatuksena on
ollut myös, että samoja ryhmittelyjä voidaan soveltaa eri kulttuurien tunnekäsitteiden tut-
kimukseen.

Yksi mahdollisuus on hahmottaa sanan ydinmerkitys erilaisten dimensioiden avulla
(ks. Langacker 1987: 150–152). Dimensionaalinen merkitys muodostuu pikemminkin tiet-
tyjen merkitysdimensioiden arvoista kuin varsinaisesti valikoimasta ominaisuuksia tai piir-
teitä. Esimerkiksi Solomon (1976) kuvaa tunteita 13 dimension avulla, joita ovat DIREC-
TION, SCOPE/FOCUS, OBJECT, CRITERIA, STATUS, EVALUATIONS, RESPONSI-
BILITY, INTERSUBJECTIVITY, DISTANCE, MYTHOLOGY, DESIRE, POWER ja
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STRATEGY. Yksittäisen tunnekäsitteen määrittelyssä voidaan tarvita muutamia tai ehkä
kaikkia näistä dimensioista. Dimensionaalista merkitystä on vaikea erottaa ydinmerkitys-
näkemyksestä. Muodostavathan (Frijda 1986: 217–219) tunnesanan määrittelyssä käytetyt
dimensiot tunteelle komponenttiprofiilin. Samoin myös edellä kuvatut Davitzin kompo-
nentit ovat myös eräänlaisia dimensioita.

Dimensionaalista ajattelua kannattavat tutkijat pyrkivät usein kuvauksessaan eliminoi-
maan tunnesanan merkityksen ja varsinaisen tunnekokemuksen välillä olevaa kuilua. Esi-
merkiksi de Rivera (1977: 121) toteaa:

– – there is bound to be tension between these two poles – the one insisting that the investi-
gator be faithful to experience, the other requiring the sparce elegance of precise relations bet-
ween a few abstract constructions.

Fridja (1986) on erottanut jopa yli 20 erilaista dimensiota lähentääkseen kokemuksen ja
merkityksen kuvauksen välistä eroa.

Kun analysoin aineistoni tunnesanojen merkityksiä, aineistosta alkoi vääjäämättä kitey-
tyä dimensioita (esim. TOIVOTTUUS ”haluan” vs. ”en halua”), jotka auttoivat hahmotta-
maan tunnesanojen merkityskenttää (ks. s. 81). En lähtenyt niiden esittämisessä kokemuk-
sen ja ydinmerkityksen välisen eron umpeen kuromisesta. Uskoakseni ne kuitenkin vastaa-
vat kansantaksonomisen tunnekokemuksen perusulottuvuuksia. Myös Wierzbickan (1999:
49) tunnesanojen kuvauksen ryhmittelyjen perusteina olevat komponentit (”general
themes”), kuten ”something good happened” vs. ”something bad happened”, vastaavat
mielestäni eräänlaisia dimensioita.

Implikationaalisessa näkemyksen keskiössä ovat puolestaan sivumerkitykset eli kon-
notaatiot. Shweder (1991: 224–245) ilmaisee asian: ”To study what something means is to
study what it entails, implies, or suggests to those who understand it”. Esimerkiksi tunne-
sanan anger merkitys nousee sanan emotionaalisesta merkityksestä: ”Anger suggests ex-
plosion, destruction, and revenge”. Shweder uskoo, että emotionaalinen merkitys vaihtelee
huomattavasti eri kulttuureissa:

Emotion have meanings, and those meanings play a part in how we feel. What it means to feel
angry... is not quite the same for the Ilongot, who believe that anger is so dangerous it can
destroy society; for the Eskimo, who view anger as something that only children experience;
and for working-class Americans, who believe that anger helps us overcome fear and attain
independence

Joidenkin tutkijoiden mielestä tietyt konnotatiiviset merkitysten dimensiot ovat universaa-
leja, jollaisia ovat esimerkiksi Osgoodin (1964) mukaan evaluointi (hyvä vs. paha), aktii-
visuus (hidas vs. nopea), voimakkuus (voimakas vs. heikko). Mielestäni pysyvät sivumer-
kitykset ovatkin jo osa ydinmerkitystä. Prototyypitkin muuttuvat ajan kuluessa (Onikki
2000: 93).

Tunnekäsitteet voidaankin nähdä sosiaalisina konstruktioina (Lutz 1988; Averill
1980a; Harré 1986). Esimerkiksi Lutz (1988) antaa seuraavanlaisen selityksen ifalukin
(Mikronesia) song-sanalle, jonka lähin vastine englannin kielessä on anger:

(1) There is a rule or value violation.
(2) It is pointed out by someone.
(3) This person simultaneously condemns the act.
(4) The perpetrator reacts in fear to that anger.
(5) The perpetrator amends his or her way.



45
Lutzin mielestä ifalukin sanan song ominaisuudet johtuvat ifalukilaiselle yhteiskunnalle ja
kulttuurille tyypillisistä piirteistä. Sanan merkitystä ei nähdä englannin kielen tapaan suh-
teessa yksilöön, vaan etusijalle nousee käsitteen sosiaalinen luonne. Lutzin (1988) esittämä
malli pohjautuu prototyypin käsitteelle. Tunnesana kuvataan pitkälle konventionalistunee-
na skriptinä, jonka sisällön kuvauksessa näkökulma on kielen sosiaalisissa konstruktioissa.

Myös antropologi Heiderin (1991) minangkabaun (Sumatra) ja Indonesian kielten tun-
nesanojen (emotion terms) tutkimuksen lähtökohtana olivat eräänlaiset verbaaliset konno-
taatiot, joina voi pitää tunnetermeille annettuja synonyymeja (Kövecses 2000: 10). Heider
muodosti tutkimistaan kielistä yli 200 tunnetermin listan ja pyysi alueella puhutun kolmen
eri kielen 50 puhujaa antamaan synonyymin listan jokaiselle sanalle. Yhdistämällä sanat
kaikkiin synonyymeihinsa syntyi laaja tunnesanojen leksikaalinen kenttä. Heiderin (1991:
27) mielestä samanlaisten sanojen ryhmä vastasi kyseisen tunteen merkitystä: ”correspond
best to what we mean by ’an emotion’ ”. Hän ei löytänyt vain muutaman perustunteen ryh-
mää vaan noin 40 eri tunneryhmää, joista jokaisella oli yhtymäkohtia yhteen tai kahteen
muuhun ryhmään (1991: 28). Heider selvittikin Kövecsesin (2000: 10) mielestä viime kä-
dessä tunteiden prototyyppejä. Heider (1991) havaitsi muun muassa, että anger ei ole niin
keskeinen tunne indonesian kielessä kuin englannissa. Toisaalta sadness ja confusion ovat
keskeisempiä tunteita indonesiassa kuin englannissa.

Monet tutkijat kuvaavat tunnekäsitteiden rakenteen prototyyppisenä skriptinä, ske-
naariona tai mallina (esim. Fehr – Russell 1984; Shaver et al. 1987; Wierzbicka 1990b,
1992, 1994, 1999; Heider 1991; Lakoff – Kövecses 1987; Kövecses esim. 1986, 1988,
1990; Kövecses – Palmer 1999; Rosaldo 1984; Lutz 1988; Ortony – Clore – Collins 1988;
Palmer – Brown 1998). Esimerkiksi Lakoff ja Kövecses (1987) kuvaavat sanaa anger
(’viha’) peräkkäisinä tapahtumajaksoina: (1) vihan aiheuttaja (cause of anger), (2) viha on
olemassa (anger exists), (3) yritys kontrolloida vihaa (attempt at controlling anger), (4) vi-
han kontrolloinnin menetys (loss of control over anger), (5) kosto (retribution). Englannin
kielen puhujat siis käsitteellistävät vihan viisivaiheiseksi skenaarioksi. Fehr ja Russell
(1984: 482) luonnehtivat puolestaan sanaa fear ( ’pelko’) seuraavalla tavalla:

A dangerous situation occurs suddenly. You are startled, and you scream. You try to focus all
your attention on the danger, try to figure a way out, but you feel your heart poundning and
your limbs trembling. Thoughts race through your mind. Your palms feel cold and wet. There
are butterflies in your stomach. You turn and flee.

Toisin sanoen pyrkimys on kuvata tilanteeseen ajallisesti ja kausaalisesti liittyvät seikat.
Tapahtumajakso (sequence) muodostaa kyseisen tunteen, kuten esimerkiksi pelon, proto-
tyyppisen rakenteen, kun taas yksittäiset tilanteeseen liittyvät tapahtumat (events) muo-
dostavat käsitteiden sisällön. (Kövecses 2000: 11.)

Edellä on ollut jo kuvauksia siitä, miten prototyyppiajattelu voi yhdistyä muihin tunne-
merkitysnäkemyksiin. Esimerkiksi Wierzbicka yhdistää prototyyppi- ja ydinmerkitysnäke-
mykset omassa tunteiden merkitysten kuvauksessaan, mikä ilmenee hänen seuraavasta to-
teamuksestaankin:

– – the definition of an emotion concept takes the form of a prototypical scenario describing
not so much an external situation as a highly abstract cognitive structure: roughly, to feel emo-
tion E means to feel as a person does who has certain (specifiable) thoughts, characteristic of
that particular situation. (Wierzbicka 1990b: 361.)
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Kövecses puolestaan esittää julkaisuissaan (esim. 1986, 1988, 1990, 2000), että monilla
tunteilla, kuten rakkaus, pelko ja onni, voi olla useita kognitiivisia prototyyppisiä malleja
(ks. myös Tissari 2003). Tällöin moni yksittäisen tunnekategorian jäsen tai tapaus voi saada
”parhaan esimerkin” statuksen, koska kategoriasta yksi voi olla esimerkiksi tyypillinen,
toinen tärkeä, kolmas ideaalinen.

Tunteiden kuvaamisessa metaforilla ja metonymioilla on monien tutkijoiden mielestä
selkeästi oma keskeinen merkityksensä. (Esim. Averill teoksessa Kövecses 1990: 160–181;
Kövecses 1986; 1990; 2000; Lakoff 1987; Lakoff – Kövecses 1987.) Tunnekäsitteiden
metaforisuuden yhteydessä pohditaan muun muassa, onko olemassa yleistä metaforaa, joka
yhdistää kaikkia tunnekäsitteitä, onko tunteilla joitakin vain niille ominaisia metaforia,
metaforien universaaliutta vs. kieli- ja kulttuurikohtaisuutta ja mitä metaforat kertovat ih-
misen kognitiivisesta systeemistä.

Sen sijaan kirjaimellisessa näkemyksessä (ks. Nenonen 2002: 24; Lakoff 1986) ei ko-
rosteta metaforien ja metonyymien roolia tunnekäsitteiden yhteydessä. Kövecsesin (2000:
12–13) mielestä esimerkiksi Wierzbicka ei pidä metaforisuutta merkittävänä asiana tunne-
käsitteiden ymmärtämisessä tai muodostamisessa.21 Geeraerts ja Grondelaers (1995: 153–
179) haluavat puolestaan liittää metaforien tulkintaan lisää kielen diakronian ja kulttuuris-
ten taustojen tutkimista, minkä Kövecses (2000: 13) tulkitsee metaforisuuden aseman epäi-
lemiseksi.

Ortonyn, Cloren ja Collinsin (1988: 13, 173) mielestä tunteiden tutkimista ei tulisi aloit-
taa niinkään kielestä kuin tunnetyypeistä. He hahmottivatkin tutkimuksessaan 22 tunne-
tyyppiryhmää, jotka ryhmiteltiin erilaisin kognitiivisin esiintymisehdoin. Tunteisiin liitty-
vien reaktioiden perusteella tunteet jakaantuivat kolmeen pääryhmään: tapahtumien seura-
ukset (desirable vs. undesirable), tekojen hyväksyttävyys (praiseworthy vs. blameworthy)
ja tunteiden kohteen vetovoimaisuus (appeling vs. unappeling). Ortonyn, Cloren ja Collin-
sin mukaan (1988) heidän teoriansa ei ole kulttuurisidonnainen, vaan se on universaalisti
sovellettavissa. Siitä huolimatta se mahdollistaa tutkijoiden mukaan kulttuuristen tunneko-
kemusten vaihtelun määrittämisen:

Thus, at least at the meta-level, we feel comfortable that we have a theory based on culturally
universal principles. These principles are that the particular classes of emotions that will exist
in a culture depend on the ways in which members of a culture carve up their world (Ortony
– Clore – Collins 1988: 175).

Eri asia on, kuinka eri kulttuurien tunteet on luokiteltavissa juuri näihin, tutkijoiden mää-
rittelemään 22 ryhmään (Kövecses – Palmer 1999: 12).

Ortonyn, Cloren ja Collinsin (1988) tutkimuksessa painottuu siis psykologinen näke-
mys. Kövecsesin (2000: 12) mielestä pelkästään tunnetyyppeihin kohdistuvassa tutkimuk-
sessa jätetään huomiotta paljon käsitteellistä sisältöä, joka saadaan hänenkin mukaansa
esiin tutkimalla tunteisiin liittyvää kieltä. Vaikka tunteet Ortonyn, Cloren ja Fossin (1987:
341–364) mukaan eivät ole kielellinen ilmiö, niin tarkoituksenmukainen väline päästä nii-
hin käsiksi on kieli. He ovatkin tutkineet tunteisiin viittaavan sanaston rakennetta. Ai-
neisto muodostui noin 500:sta psykologien ja muiden emootiota tutkineiden teksteissään
käyttämistä sanoista. Aineiston perusteella syntyi taksonomia, jonka kehittelyn tutkijat

21. Wierzbickan (1999: 287) mukaan eri kielissä on mahdollista käyttää kuvaannollista ja kehollisiin ilmiöihin
(”body images”) liittyvää kieltä.
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pohjasivat komponenttianalyysiin (esim. Goodenough, W. H. 1956, Lounsbury, F. G.
1956).22

Vaikka filosofit ja psykologit eivät olekaan onnistuneet Ortonyn, Cloren ja Fossin
(1984: 344–345) mukaan laatimaan adekvaatteja tunteiden määritelmiä, tavoite ei silti ole
mahdoton. Heidän mielestään tämänsuuntaisia vakavasti otettavia yrityksiä on jo tehty,
joista he eritoten mainitsevat Wierzbickan tutkimukset, joita he eivät ole nähneet missään
systemaattisesti kumotun tai kiistetyn (mts. 344).

3.3 Tunnesanat wierzbickalaisittain

Työni tärkeät teoreettiset ja menetelmälliset valinnat perustuvat puolalaisen, nykyisin
Australiassa kielentutkijana toimivan Anna Wierzbickan23 ajatuksiin ja tutkimuksiin (ks.
esimerkiksi Wierzbicka 1972, 1985, 1990b, 1992, 1994, 1996, 1999; Wierzbicka – Harkins
2001; Meaning and Universal Grammar 2002)24. Wierzbicka on tutkinut sanojen merkityk-
siä, osin yhdessä erityisesti Goddardin kanssa, jo vuosikymmenien ajan. Hän on soveltanut
kehittelemäänsä luonnollisen semanttisen metakielen eli reduktiivisen parafraasin metodia
(Natural Semantic Metalanguage = NSM) esimerkiksi juuri tunnesanojen merkityksen ku-
vaamiseen.

Tunnesanan käsitteellinen sisältö, merkityksen selitys (semantic explication), rakentuu
pienestä joukosta universaaleja semanttisia primitiivejä, kuten I, YOU, THIS, THINK,
WANT, BAD, GOOD, A SHORT TIME, LIKE. (Wierzbicka 1985, 1992, 1995, 1999; God-
dard 2002: 14.) Oletus on, että kunkin kielen vastineet näille edellä englanniksi ilmaistuille
käsitteille ovat löydettävissä. Esimerkiksi tuntemisen käsitteelle, primitiiville FEEL, näyt-
tää eri kielissä olevan oma vastineensa (Wierzbicka 1999: 275), mikä sinänsä jo osoittaa
tunteiden tärkeyden ihmisen elämässä. Suomen kielessäkin voidaan puhua kotoisasti tun-
teista (ks. luku 4.1).

Luonnolliseen semanttiseen metakieleen perustuvan merkityksen kuvauksen lähtökohta
on, että merkitykset, jotka ovat ilmaistavissa tietyllä kielellä, voidaan myös kuvata adek-
vaatisti kyseisen kielen keinoin (Goddard 2002: 5). Leibnizia (25) lainaten Wierzbicka
(1999: 6) perustelee edelleen näkemystään:

If nothing could be understood in itself nothing at all could ever be understood. Because what
can only be understood via something else can be understood only to the extent to which that
other can be understood, and so on; accordingly, we can say that we have understood some-

22. Goodenough, W. H. (1956) Componential analysis and the study of meaning; Lounsbury, F. G. (1956) A
semantic analysis of the Pawnee kinship usage. 

23. Anna Wierzbicka on kansainvälisesti tunnettu semantiikan, syntaksin, pragmatiikan ja kielen ja kulttuurin
välisten suhteiden tutkija. Hän on julkaissut monia alan kirjoja ja lukuisia artikkeleita lingvistiikan, antro-
pologian ja psykologian lehdissä (kuten Language, American Anthropologist, Man, Anthropological Lin-
guistic ja Cognition and Emotion). (Ks. NSM Homepage http://www.une.edu.au/arts/LCL/disciplines/lin-
guistics/nsmpage.)

24. Teoksessa Meaning and Universal Grammar (2002) Wierzbicka yhdessä Goddardin kanssa hahmottaa
paitsi edustamansa merkityksen tutkimuksen suuntauksen nykytilaa myös erityisesti merkitykseen pohjau-
tuvaa universaalia kielioppia.

25. Wierzbickan mielestä kokemus on kyllä merkityksen muotoutumisessa tärkeä mutta ei ainoa tekijä. 
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thing only when we have broken it down into parts which can be understood in themselves.
(Opuscules et Fragments Inèdits de Leibniz 1961 [1903]: 430; Wierzbickan kääntämänä.)

Wierzbickan näkemys poikkeaa siinä mielessä tyypillisestä ydinmerkitysnäkemyksestä, et-
tä hän käyttää tunnesanan määrittelemisessä lausetta, joka kuvaa tapahtumaa tai skenaario-
ta: ”X feels as one does when...”. Tyypillisessä ydinmerkitysajattelussahan pelkkä piirtei-
den puuttuminen tai olemassaolo on merkitystä määrittävä eikä tarvita syntaktista käsitteen
konstruointia. (Kövecses 2000: 8.) Wierzbickan mukaan syntaksilla on merkitystä, koska
semanttiset universaalit yhdistyvät tapahtumia tai skenaarioita konstruoiviksi lauseiksi.

Vaikka Wierzbicka (1996: 148) on kritisoinutkin vallalla olevaa ”prototyyppi pelastaa”
-asennetta, hän on hyväksynyt prototyypin käsitteen alusta alkaen tunnesanojen merkitys-
kentän kuvaukseen, johon se hänen mielestään sopii hyvin. Huomattakoon, että prototyyp-
peihin tai määritelmiin (definitions) perustuvien tunnekäsitteiden tutkimisessa ei Wierz-
bickan (1996: 160–161) mielestä ole ristiriitaa.

Wierzbickan merkitysnäkemys on saanut myös kritiikkiä. Esimerkiksi semanttisen
metakielen mahdollisuuksia selittää merkitysten välisiä eroja on epäilty. (Aitchison 2003:
79; ks. Goddard 2002: 2.) Bamberg (1997: 210–211) puolestaan pitää Wierzbickan semant-
tista näkemystä rajoittuneena. Hän luonnehtii erityisesti Wierzbickan semanttista tunnekä-
sitettä Whitea (1990: 65) lainaten: ”narrowly lexical and ultimately limited by the absence
of contextual and performative information.” Wierzbicka (1997b: 227–228) sen sijaan pi-
tää ”kapeaa leksikaalisuutta” sopivana lähestymistapana tunteiden kuvauksessa. Hän huo-
mauttaa, että Bamberg puhuu diskurssien tutkimukseen suuntautuneena tunnepuheesta
omasta näkökulmastaan unohtaen tunnesanojen ja -käsitteiden analysoinnin tärkeyden.
Wierzbicka toteaa myös, että Bamberg käyttää esimerkiksi sanaa anger ikään kuin sen mer-
kitys olisi eri kielissä sama kuin englannissa.

Wierzbickan (1997b: 228) mielestä semantiikka antaa pohjan muulle tunneilmaisujen,
kuten interjektioiden, huudahdusten, kieliopin, tunnetermien, ilmeiden, äänen ja diskurssi-
en tutkimukselle. Wierzbicka (esim. 1999) on itsekin tutkinut tunteita kulttuurisena ilmiönä
ja kasvojen sekä kehon tunneilmaisua. Hänen mielestään universaalit semanttiset primitii-
vit antavat mahdollisuuden verrata skenaarioita eri tilanteissa, asenteita ja käyttäytymis-
malleja ilman kehämääritelmiä ja etnosentrisyyttä.

Eri kieliin koodautuneiden tunnekäsitteiden semanttinen tutkimus on Wierzbickan
(1994: 440) mielestä tärkeää. Tunnesanat muodostavat koherentin ja oman, ei kuitenkaan
tiukasti rajautuneen, kognitiivisen alansa, jolla on sille luonteenomainen ja erityinen se-
manttinen rakenteensa (Wierzbicka 1996: 161, 214; 1994: 435, 440). Oletankin ennen kaik-
kea Wierzbickan näkemykseen nojaten, että tunteet ovat lingvistisesti määriteltävissä ja
niiden semanttinen rakenne on hahmotettavissa sellaisilla kognitiivisen struktuurin osilla,
jotka liittyvät kulloiseenkin tunteeseen (1994: 435).

3.3.1 Tunnesanat prototyyppisinä skenaarioina

Kun ihminen kertoo toisille, miltä hänestä tuntuu eli kuvaa omia tunteitaan, hän voi käyttää
pääasiassa kolmea eri tapaa. Ensinnäkin ihminen voi kertoa toisille, että hänestä ”tuntuu
hyvältä” (esim. ”ihanalta”) tai että hänestä ”tuntuu pahalta” (esim. ”kauhealta”). Toiseksi
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ihminen voi kertoa toisille, että hän tuntee, kuten joku toinen tuntee kyseisessä tilanteessa,
ja identifioida jollakin tavalla kyseisen prototyyppisen tilanteen ( ”...that one feels like a
person feels in a certain situation and then identify, in one way or another, that prototypical
situation.”). Kun ihminen kertoo esimerkiksi, että hänestä ”tuntuu kuin äidittömästä lapses-
ta ” (”feel like a motherless child”), hän tulee kuvanneeksi prototyyppisen tilanteen. Kol-
mas tapa ilmaista, miltä tuntuu, on kuvata fyysisiä, kehoon liittyviä tuntemuksia kielellises-
ti (esim. ”sydämeni hakkasi”, ”vereni kiehui”). (Wierzbicka 1999: 12–17.) 

Ensimmäinen tapa heijastaa useimpiin tunteisiin liittyvää perustavaa laatua olevaa jakoa
mielihyvän ja mielipahan sävyttämiin tunteisiin. Toisessa tavassa ihminen selittää jonkin
tunnesanan merkityksen, miltä esimerkiksi suru tuntuu. Kolmas liittyy tunteiden ja kehol-
lisuuden ja tätä kautta myös metaforiseen ja metonyymiseen tunteiden kuvaukseen. Nämä
tavat eivät välttämättä ole erillisiä, vaan ne voivat lomittua toisiinsa. Wierzbicka ei siis ali-
arvioi tunnesanojen implikationaalisia merkityksiä, kuten Kövecses (2000: 12–13) epäilee.

Kaikissa kielissä on sanoja, jotka kuvaavat ajatteluun ja ajatuksiin, kognitioon liitettä-
vissä olevia tunteita, kuten esimerkiksi englannin kielessä anger (angry), shame (ashame)
tai surprise (surprised). Näiden sanojen yhteiset, Wierzbickan komponenteiksi (Goddard
1998: 95; Wierzbicka 1994: 436) nimittämät lauseet eri kielissä ovat

joku tuntee jotain
koska tämä henkilö ajattelee jotain.

Tähän ryhmään kuuluvat sanat voidaan kuvata kyseiseen tunteeseen liittyvänä prototyyp-
pisenä tilanteena tai tapahtumana, skenaariona:

X tuntee vihaa ~ pelkoa ~ häpeää jne.

X tunsi jotakin 
koska X ajatteli jotakin

joskus ihminen (a person) ajattelee: Y26

tämän vuoksi ihminen (this person) tuntee jotain
X tunsi jotakin tämän kaltaista
koska X ajatteli jotakin tämän kaltaista

Skenaario alkaa johdatuksella henkilö X:n tilanteeseen, jossa X tuntee jotakin. Tätä tunnet-
ta verrataan jonkun, kenen tahansa ihmisen vastaavaan tilanteeseen, jota kuvataan joukolla
kyseisen hypoteettisen henkilön tunnetilaan liittyviä tyypillisiä, ei niinkään ehdottomasti
välttämättömiä, komponentteja. Usein tässä yhteydessä arvioidaan tunteen tuottamaa
mielihyvää tai -pahaa. (Goddard 1998: 95.) 

Käsitteelliseen perusmalliin kuuluvat kognitiivisuutta ilmaiseva komponentti ”ajattelen
jotakin” (”I think Y”) ja siihen yhdistyvä tuntemista ilmaiseva komponentti ”tunnen jota-
kin” (”I feel something”) näyttävät olevan universaaleja, vaikka yksittäisten tunteiden kog-
nitiiviset skenaariot eivät ole universaaleja, synnynnäisiä eivätkä eri kulttuureista riippu-
mattomia. (Wierzbicka 1999: 285–286.) Wierzbickan mielestä eri tunteet ovat selitettävissä
tällaisen prototyyppisen tilanteen ja tilanteeseen liittyvien prototyyppisten reaktioiden ku-
vauksella.

26. Y symboloi kyseisen henkilön tajunnan sisältöä.
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Tunnesanojen selitys esitetään prototyyppisen skenaarion muodossa, jossa kuvataan en-
nemminkin abstraktia kognitiivista struktuuria kuin ulkoista tilannetta. Kognitiivista perus-
mallia voi soveltaa yleisesti eri tunteiden merkitysten kuvauksessa. Tietyn tunteen merkitys
on sama kuin se, mitä ihminen yleensä tuntee tiettyine kyseiselle tilanteelle tyypillisine
ajatuksineen tuntiessaan tämän tunteen ja käydessään läpi tilanteeseen liittyvää sisäistä
prosessia.

Esimerkiksi englannin sanoihin joy, sadness ja anger yhdistyvät seuraavat hypoteettiset
ajatukset: ”Something very good is happening”, ”I want this” (joy), ”something bad hap-
pened”, ”I would want: it didn't happen” (sadness), ”this person did something bad”, ”I
don't want this” (anger). Tämä ei tarkoita, että edellä kuvattuihin tunteisiin liittyisivät vält-
tämättä nämä ajatukset, sillä kuten Johnson-Laird ja Oatley (1989: 92) huomauttavat, esi-
merkiksi surua voi tuntea ilman mitään selkeästi tiedostettua syytä. Mutta prototyyppisen
tunneprosessin kuvaamisen idea lähteekin siitä, että on eri asia tuntea jotain joidenkin tiet-
tyjen ajatusten vuoksi (BECAUSE), kuin tuntea vastaavalla tavalla kuin (LIKE) joku, kuka
tahansa kyseisen kulttuurin edustaja tuntee ja ajattelee vastaavassa tilanteessa. Skenaarios-
sa kuvataan käsitteen yleiset ja tärkeimmät komponentit. (Wierzbicka 1994: 437.) Tällai-
nen tunnesanojen semanttinen kuvaus mahdollistaa lähisukuisten tunnesanojen kuvaami-
sen ja määrittelyn (esim. happy, joyful, pleased, content). (Vrt. Wierzbicka 1996, 1999;
Bardzokas – Dirven 1999.)

Koska anaforiset suhteet ovat tärkeitä määritelmien tekstuaalisen koheesion kannalta,
merkityksen selityksen koheesio riippuu usein olennaisesti komponenttien järjestyksestä.
Jos järjestys ei ole oikea, sanan merkityksen selitys ei toimi (”not flow”) intuitiivisesti tyy-
dyttävällä tavalla ja pahimmillaan siinä ei ole mitään järkeä. (Goddard – Wierzbicka 2002:
79.) Wierzbicka ei ole kuitenkaan esittänyt eksplisiittisesti komponenttien esittämisjärjes-
tystä.

Luonnollisen semanttisen metakielen tutkijat ovat päätyneet merkintäkonventioihin,
joiden mukaan yksittäinen komponentti sijoitetaan omalle rivilleen ja predikaatin vaikutus-
ala osoitetaan sisentämällä.27 Koska lähtökohtana on esitysten perustuminen luonnolliselle
kielelle, merkityksen selityksessä ei käytetä erityisiä indeksejä. Esimerkiksi sanan sadness
merkityksen selitys representoituu luonnollisen semanttisen metakielen järjestelmän kautta
seuraavalla tavalla: 

SADNESS
X feels something
sometimes a person thinks like this:

”I know: something bad happened
I don’t want things like this to happen
I can’t think now: I will do something because of this
I know that I can’t do anything”

because of this, this person feels something bad
X feels something like this
(Ks. Goddard – Wierzbicka 2002: 80; Wierzbicka 1999: 39, 62.)

27. Merkintäkonventioiden yksityiskohdat vaihtelevat jonkin verran. Toisinaan esimerkiksi käytetään lainaus-
merkkejä erottamaan Y:n ajatuksia. Myös sisennyksissä on pieniä eroja. Joskus komponenttirivit luetteloi-
daan kirjaimin a), b), c) jne.
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Kognitiivisille kieliopeille ovat tyypillisiä erilaisten diagrammien avulla esitetyt semantti-
set kuvaukset. Niitä ei ole kuitenkaan syytä pitää minään visuaalisina merkityksinä, vaan
ne ovat havainnollistavia luonnehdintoja (Leino 1989: 174). Kuviot ovat koodeja, jotka ei-
vät selitä itse itseään vaan tarvitsevat tulkintansa tueksi sanallista analyysia (Onikki 2000:
103–104; Itkonen 1997: 68–74). Mielestäni kognitiivisten skenaarioiden esityksetkin ovat
eräänlaisia kuvioita, joiden visualisoimista voisi ehkä viedä nykyistä pidemmällekin.

Wierzbicka haluaa kuitenkin omassa merkityksen kuvauksessaan jättää avoimeksi ku-
viomaisuuden syvemmän merkityksen pohdinnan. Tärkeintä on kuitenkin, että kuvausase-
telma auttaa hahmottamaan merkityksen semanttista rakennetta. Tietokone ei hätkähtäisi
seuraavaa vaihtoehtoista versiota, kun taas inhimilliselle lukijalle sen hahmottaminen ei ole
enää yhtä helppoa:

X feels sad = X feels something/sometimes a person thinks like this//I know <something bad
happened >/I don¨t want <things like this to happen>/I can’t think now willdo something be-
cause of this>/I know >I can’t do anything>//because of this, this person feels something bad/
X feels something like this
(Goddard – Wierzbicka 2002: 80.)

Pelkkä skenaario on sinänsä jo kuvaava, mutta semanttisia merkityksiä tarkemmin analy-
soitaessa skenaarioiden yhteyteen on syytä liittää sanojen merkitysten ja primitiivien avulla
kuvattujen komponenttien vertailuja, luonnehdintoja ja pohdintoja. Samalla on hyväk-
syttävä, että kielellisen ja kulttuurisen intuition käyttö on välttämätöntä semanttisessa ana-
lyysissa ja tekee täsmällistenkin kuvaustermien käytöstä yleensä jossain määrin esseististä
(Onikki 2000: 103). 

Wierzbickan (1996: 217) mielestä kuvatun kaltaiset ”semanttiset määritelmät” ovat pait-
si varsin tarkkoja myös joustavia käsitteellisen analyysin työkaluja. Ne ovat parhaimmil-
laan intuitiivisesti järkeenkäypiä ja osuvia; niistä voidaan keskustella kieltä äidinkielenään
puhuvien kanssa ja niitä voidaan verrata äidinkielisten puhujien käsityksiin, minkä jälkeen
selityksiä voidaan tarpeen mukaan parantaa ja kehitellä.

On syytä todeta, että tunnesanoja kuvaava prototyyppinen skenaario voi Wierzbickan
mukaan erota huomattavastikin psykologisen tutkimuksen tunteiden esityksistä, joissa ei
yleensä pyritä tunteen invariantin löytämiseen tai tunteen kuvaamiseen yksinkertaisilla ja
universaaleilla käsitteillä, kuten Wierzbicka pyrkii omassa skenaariokuvauksessaan (1994:
437–438). Tulkitsen ajatuksen niin, että kielentutkijan ei siis tarvitse alistaa omia skenaa-
rioitaan psykologian tutkimuksen kritiikille tältä osin.

3.3.2 Luonnollinen semanttinen metakieli ja sen sanasto

Semanttiset primitiivit (”semantic primitives” tai lyhemmin ”semantic primes”) ovat
eräänlaista kielen semanttista minimaalista ydintä, jota ei enää voi tai tarvitse määritellä.
Niiden avulla voidaan vapautua semanttisen analyysin hämäryydestä ja kehämääritelmistä.
Näin vältetään myös vaikeaselkoisia määritelmiä, jotka monesti vaivaavat perinteisiä sana-
kirjoja ja lingvistisen semantiikan kuvauksia. Mitään teknisiä termejä, ”hienoja” sanoja,
loogisia symboleita tai lyhenteitä ei tarvita, vain pelkät tavalliset luonnollisen kielen sanat
riittävät. Selityksissä käytetään luonnollista kieltä, joka on helposti käännettävissä toiselle
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kielelle ja joka on tavallisen kielenkäyttäjän ymmärrettävissä. Sanan merkityksen selitys on
hyvä, jos se kyseisen kielen puhujan mielestä on ymmärrettävä ja vastaa määriteltävää il-
mausta. (Goddard 2002: 5–11, 80; Goddard 1998: 56–60; Wierzbicka 1999: 34–35; ks.
myös Geeraerts 1990: 196–197.) Goddard (1998: 57) esittää tavoitteeksi jopa, että merki-
tyksen selitys ilmaisisi syntyperäisen kielenpuhujan mielestä täsmälleen saman kuin alku-
peräinen ilmaus, mikä lienee ideaalinen mutta käytännössä saavuttamaton tavoite.

Wierzbickan näkemyksen mukaan siis kaikki määritelmissä käytetyt sanat ovat luon-
nollisen metakielen sanastoa. Jokaisesta kielestä oletetaan löytyvän omat semanttisten
primitiivien vastineensa. Semanttisella ytimellä on kyseisen kielen kaltainen rakenne: se-
manttisten primitiivien muodostama sanasto ja kielioppi eli se, miten leksikaalisia element-
tejä yhdistellään. Semanttiset primitiivit ja niiden yhdistämisen periaatteet ovat eräänlainen
”minikieli”, jolla pystytään ilmaisemaan parafraaseina luonnollisen kielen ilmaisemat asi-
at.

Miten tällainen potentiaalinen pelkistetty semanttinen ydin on löydettävissä? Kielen se-
manttiset primitiivit löytyvät vain kokeilemalla eli yrityksen ja erehdyksen kautta, ekspli-
koimalla erilaisia määritelmiä, joissa pyritään käyttämään mahdollisimman pientä ja moni-
käyttöistä sanastoa. Hyvänä apuna tässä työssä on Wierzbickan yli 30 vuoden pituinen ke-
hittelytyö, joka jatkuu yhä. Hän työryhmineen on päätynyt noin 60 primitiivin ryhmään
(esim. 1996, 1999; Goddard 2002). Wierzbicka työtovereineen esittää, että esimerkiksi
DO, BECAUSE, GOOD, I, YOU, SOMEONE, THIS, HAPPEN, MOVE, KNOW,
THINK, WANT, SAY, WHERE, WHEN, NOT, MAYBE, LIKE, KIND OF, PART OF ovat
englanninkielisiä semanttisia primitiivejä, joiden avulla määritellään muiden sanojen ja
konstruktioiden merkityksiä. Primitiivejä ei siis enää selitetä, koska ne ovat välttämättömiä
selitettäessä muita sanoja tai ilmauksia ja niiden määrittely johtaisi kehämääritelmiin.
(Goddard 2002: 6.)

Sanojen määritelmien ei tarvitse aina yltää suoraan primitiivien tasolle. Selityksessä voi
olla joskus primitiivejä semanttisesti kompleksisempia termejä, jotka eivät kuitenkaan saa
olla määriteltävää sanaa monimutkaisempia ja joita itseään ei tarvitse selittää alkuperäisellä
sanalla. Tunnesanat ovat kuitenkin sellainen semanttinen kenttä, jossa Goddardin (1998:
61–62) mielestä on syytä pyrkiä suoraan primitiiveihin. Tunnesanat, kuten ilo (s. 87), suut-
tumus (s. 101), rakkaus (s. 112), sisältävät kaikki komponentteja, jotka perustuvat muun
muassa primitiiveille TUNTEA, AJATELLA, HALUTA.

Ajatus siitä, että sanat muodostavat enemmän tai vähemmän ei-sattumanvaraisia ryh-
miä, on kiehtova. Mutta jos sanojen merkityksiä ei pystytä hajottamaan osiin, ryhmiä ei
pystytä selvittämään systemaattisesti. Semanttisten primitiivien ja niistä muodostuvien
komponenttien avulla voidaan tutkia semanttisten sanakenttien rakenteita ja hahmottaa kie-
leen perustuvien kognitiivisten kenttien organisoitumista. (Wierzbicka 1994: 435.)

On hyödyllistä tutkia yhtä aikaa useampia samaan sanakenttään kuuluvia sanoja (re-
lated words), koska tämä auttaa erottamaan erilaisia merkitysvivahteita. Määriteltävien sa-
nojen käytöstä on syytä kerätä käypiä esimerkkejä ja myös konteksteja, joissa sana voi
luontevasti esiintyä. Sen jälkeen aletaan luonnostella parafraaseja, kunnes tyydyttävä löy-
tyy. (Goddard 1998: 61.) Sanan merkityksen määrittelyssä ja määrittelyn validiuden osoit-
tamisessa sanojen välinen vertailu onkin usein välttämätöntä. Sinänsä yksittäisten sano-
jen merkitykset eivät ole riippuvaisia muiden tutkittujen sanojen merkityksistä (”whatever
other lexical items may be available in the inventory”), ja sanan merkitys voidaan ilmaista
viime kädessä omana itsenäisenä selityksenään. Semanttinen eksplikaatio on eräänlai-
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nen hypoteesi sanan merkityksestä, ja se on validi, jos se selittää korrektisti kyseisen sa-
nan merkityksen alan. Merkityksen rajat voivat olla sumeat, mutta jopa sumeus pitäisi pys-
tyä ennakoimaan hyvin ilmaistulla ja tutkitulla määrittelyllä.28 Merkitykset voidaan kuvata
ja niitä voidaan vertailla täsmällisesti, jos niiden luonne universaaleista semanttisista pri-
mitiiveistä muodostuvina, mutta kulttuurisidonnaisina ilmiöinä ymmärretään. (Wierzbicka
1996: 183.)

Kehämääritelmien syntymistä estää se, että vältetään käyttämästä määritelmissä saman
sanakentän sanoja. Esimerkiksi värejä ei kannata määritellä muiden värien avulla. Jos on
tarpeellista käyttää joitakin sanakentän sisäisiä sanoja (field-internal), on syytä selvittää
kyseisten sanojen adekvaatit määrittelyt. Esimerkiksi sukulaisuussanojen määrittelyssä
ovat käsitteet äiti ja isä käyttökelpoisia, kun määritellään enoa, isoäitiä, serkkua, jolloin
niiden omista merkitysten kuvauksista on huolehdittava etukäteen. (Goddard 1998: 61.)

Semanttisiksi primitiiveiksi prosessoidut merkitysten selitykset kuvaavat monesti adek-
vaatimmin sanojen merkityksiä kuin vaikeatajuisempien (obscure) termien avulla muodos-
tetut esitykset. Eksplikoinnit saavat ja saattavat olla joskus hyvinkin pitkiä ja sisältää monia
komponenttilauseita. Monesti yksinkertaisen, ”tavallisen”, sanan merkitysstruktuuri voi
osoittautua hyvinkin monimuotoiseksi. (Goddard 1998: 62.) Sinänsä ”gargantuamainen”
määritelmän pituus ei ole mikään tavoiteltava ominaisuus (Geeraerts 1990: 196).

Eksplikaatioita voi luonnehtia myös selittäviksi parafraaseiksi. Niitä ei ole tarkoitettu
kuitenkaan välttämättömien ja riittävien piirteiden luetteloiksi, koska kuvauksessa ei läh-
detä merkityksen selvärajaisuudesta. Luonnollinen semanttinen metakieli sisältää jo sinän-
sä evaluoivia elementtejä (esim. LIKE, GOOD), jotka antavat mahdollisuuksia arviointiin ja
merkitysten sumeuden kuvaamiseen. (Goddard 2002: 8; ks. NSM Homepage.)

Esitän seuraavaksi Wierzbickan (1999: 83; 1994: 435–437) muodostaman merkityksen
selityksen tunnesanalle anxiety (’huoli, levottomuus’) siihen liittyvine pohdintoineen: 

ANXIETY (X felt anxiety)
a) X felt something because X thought something
b) sometimes a person thinks for some time:
c) ”I don’t know what will happen
d) maybe something bad will happen to me
e)  I don’t want this to happen
f) I want to do something because of this if I can
g)  I can’t do anything now”
h) when this person thinks this this person feels something bad
i) X felt something like this
j) because X thought something like this

Komponentti (a) ”I don’t know what will happen” ilmaisee, että uhkaava paha on tunnista-
matonta. Komponentti (d) ”maybe something bad will happen to me” kertoo tapahtuman
todennäköisyyden olevan pienemmän kuin esimerkiksi sanan fear (’pelko’) vastaavan
komponentin ”something bad can happen to me” ilmaiseman todennäköisyyden. Henkilö
tuntee avuttomuutta (g) ”I can’t do anything now”. Tunne on kuitenkin aktiivisempi luon-
teeltaan (”I want to do something because of this if I can”) verrattuna esimerkiksi tuntee-

28. Mielestäni semanttisissa primitiiveissä ja niistä muodostetuissa komponenteissa on mukana ilmausten sisäl-
töjä epämääräistävien varausten ajatus (esimerkiksi LIKE, MORE, VERY) (ks. s. 56). (Vrt. Lakoff 1972:
214–217.)
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seen fear, johon liittyy komponentti ”I can’t do anything now”, joka viittaa voimattomaan
levottomuuteen (impotent agitation). (Wierzbicka 1999: 83.)

Edellä kuvattujen sanojen merkitykset ovat tuttuja useimmille kielentutkijoille. Jotta
metodin käyttökelpoisuus esimerkiksi outojen sanojen merkityksen ymmärtämiseksi sel-
viäisi, esittelen vielä japanin kielen amae-sanan kuvausta ja merkityksen määrittelyä. Ta-
keo Doin (1981) mukaan amae on omaleimaisesti japanilainen tunne, joka ”runs through
all the various activities of Japanese society” ja joka edustaa ”the true essence of Japanese
psychology”. Mitä amae sitten on? Doin mukaan se on substantiivimuoto intransitiiviver-
bistä amaeru, joka tarkoittaa ’to depend and presume upon nother’s benevolence’ ja joka
indikoi merkitystä ’helplessness and the desire to be loved’. Amaeru voidaan myös määri-
tellä komponenteilla ’wish to be loved’ ja ’dependency need’. Kaksikieliset sanakirjat mää-
rittelevät amae-sanan merkityksiksi esimerkiksi ’to lean on a person’s good will’, ’to de-
pend on another’s affection’, ’to act lovingly towards (as a much fondled child towards its
parens)’, ’to presume upon’, ’to take advantage of’, ’behave in a caressing manner towards
a man’, ’be coquettish’, ’trepass-on’, ’take advantage of’’, ’behave in a caressing manner
towards a man’, ’to speak in a coquettish tone’, ’encroach on (one’s kindless, good nature,
etc.)’, ’presume on another’s love’, ’coax’. (NSM Homepage.) 

Amae-käsitteen prototyyppi perustuu Doin (1981: 74) mukaan seuraavaan: ”the psycho-
logical prototype of ’amae’ lies in the psychology of the infant in its relationships to its mot-
her”. Kysymys ei ole kuitenkaan vastasyntyneestä, vaan lapsesta, joka on jo tajunnut äidin
erillisyyden: ”it gradually realises that itself and its mother are independent existences, an
comes to feel the mother as something indispensable to itself, it is the craving for close con-
tact thus developed that constitutes, one might say, amae”. Tällaiselle prototyypille perus-
tuva ihmisten välinen suhde edellyttää ihmissuhteisiin liittyvää mallia, jossa toinen on tois-
ta tavalla tai toisella ylempänä, ”seniori”.

Wierzbicka (1992: 136–137; Goddard 1998: 97) on ehdottanut seuraavanlaista selitystä
sanalle amae:

AMAE
X felt something because X thought something
sometimes a person thinks something like this:

When Y thinks about me, Y feels something good
Y wants to do good things for me
Y can do good things for me

when this person thinks this, this person feels something good
X felt something like this
because X thought something like this

Ensimmäinen komponentti ilmaisee tietoisuutta. Oletus ’erityisestä suhteesta’ ilmenee
komponentista ”when Y thinks about me, Y feels something good”. Komponentit ”Y wants
to do good things for me”, ”Y can do good things for me” ja ”when I am with Y nothing
bad can happen to me” selittävät tietynlaista henkistä mukavuudentilaa, joka perustuu emo-
tionaaliseen varmuuteen siitä, että X tietää olevansa rakastettu (Doi 1981: 168). Kompo-
nentti ”I don’t have to do anything because of this” puolestaan kertoo tunteeseen liittyvästä
passiivisuudesta: lapsen ei tarvitse ansaita äitihahmonsa suopeutta ja varjelua millään eri-
tyisillä teoilla.
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Koska useimmat tunnesanat sisältävät useita komponentteja, ne voivat kontrastoitua
keskenään monien dimensioiden ja komponenttien suhteen. Toisaalta niillä voi olla yhteisiä
komponentteja, joiden suhteen ne muodostavat erilaisia limittyviä luokkia. Tunteet voidaan
ryhmitellä esimerkiksi myönteisiin komponentin ”I feel something good” ja kielteisiin
komponentin ”I feel something bad” sisältäviin ryhmiin. Lisäksi on erotettavissa tunnesa-
noja, kuten surprise ja amazement, jotka ovat neutraaleja (Wierzbicka 1994: 441). On mah-
dollista erotella myös tulevaisuuteen, nykyisyyteen ja menneisyyteen viittaavat sanat.
Wierzbicka (1994: 441) määrittää ajan dimensiota esimerkiksi seuraavien komponenttien
avulla:

I think something bad happened (esim. sadness)
I think something bad is happening (esim. horror)
I think something bad will happen (esim. fear).

Tunteita voidaan jakaa myös sen mukaan, kenelle ne tapahtuvat: yleensä joillekin toisille
ihmisille (”I think something bad happened”, esim. sad) tai erityisesti minulle (”I think so-
mething bad happened to me”, esim. grief, suomessa häpeä).

Luonnollinen kieli käsitteellistää tunteet vähemmän symmetrisesti ja loogisesti kuin
voisi olettaa. Esimerkkinä mainittakoon tunnettu tosiasia siitä, että kielet pyrkivät erittele-
mään pahanolon tunteet (”bad feelings”) monipuolisemmin kuin hyvänolon tunteet (”good
feelings”) (Averill 1980b: 7–45). Esimerkiksi suomen kielen suurin paikallissijaisten
tunteenilmausten merkitysryhmä on negatiivisen asennoitumisen ja tunteenilmaukset
(Onikki-Rantajääskö 2001: 97).

Wierzbicka päätyi omassa tunnesanoja käsittelevässä tutkimuksessaan Emotion Across
Languages and Cultures: Diversity and Universals (1999) jakamaan tunteet kuuteen eri
ryhmään: 1) ”something good happened” (esim. joy), 2) ”something bad happened” (esim.
sadness), 3) ”something bad can/will happen” (esim. fear), 4) ”I don't want things like this
to happen” (esim. anger), 5) ”thinking about other people” (esim. envy) ja 6) ”thinking
about ourselves” (esim. shame). Näiden komponenttien29 kautta syntyvät perustunnesana-
ryhmät, joista on mahdollista tarkentaa alaryhmiä. Wierzbicka kuvaa kirjassaan 50 englan-
nin kielen tunnesanan (emotion concept / emotion terms / emotion words), kuten fear, pride,
relief, merkitykset kognitiivisten skenaarioiden avulla, jotka hän selittää käyttäen luonnol-
lista semanttista metakieltä.

Viimeisin Wierzbickan ja Goddardin laatima englanninkielinen semanttisten
primitiivien luettelo näyttää seuraavalta (Goddard 2002: 14; Wierzbicka 1999: 36–37):

29. Käytän ryhmän olennaisimmasta, yhteisestä komponentista myös nimitystä protokomponentti.

Substantives I, YOU, SOMEONE, SOMETHING/THING, PEOPLE, BODY
Determines THIS, THE SAME, OTHER
Quantifiers ONE, TWO, SOME, ALL, MANY/MUCH
Evaluators GOOD, BAD
Descriptors  BIG, SMALL 
Mental predicate THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR
Speech SAY, WORDS, TRUE
Action, events, movement DO, HAPPEN, MOVE
Existence and possession THERE IS, HAVE 
Life and death LIVE, DIE
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Taulukossa keskenään yhteenkuuluvat, tasaveroiset primitiivit on järjestetty omiin ryh-
miinsä. Ryhmittely ei ole ainoa mahdollinen, mutta siitä on merkitysten analysoinnissa ja
kuvailussa hyötyä. (Goddard 2002: 13.)

Semanttisten primitiivien luetteloa ei siis esitetä lopullisena tuloksena, vaan se on ehdo-
tus, joka voi muuntua tutkimuksen myötä, kuten tieteelliset tutkimustulokset yleensäkin
(Goddard 2002: 13–14). Luettelon primitiivien ikä ja sen myötä niiden hypoteettisuusaste
vaihtelee. Vanhimpia (Wierzbicka 1972) ovat I, YOU, SOMEONE, SOMETHING, PART,
THIS, SAY, HAPPEN, WANT ja FEEL. Seuraavat sijoittuvat 1980–90-lukujen taitteeseen
(Wierzbicka 1989): PEOPLE, KNOW, THINK, THE SAME, OTHER, ONE, TWO,
MUCH/MANY, ALL, GOOD, BAD, BIG, SMALL, IF, CAN, LIKE, BECAUSE, VERY,
WHEN/TIME, BEFORE, AFTER, WHERE/PLACE, BELOW, ABOVE. Edellä mainittu-
ja primitiivejä on jo testattu eri kieliin. Viimeisimpiä ja vähiten testattuja primitiivitulok-
kaita (Wierzbicka 1996) ovat BODY, SEE, HEAR, WORDS, TRUE, LIVE, LIVE, DIE, A
LONG TIME, A SHORT TIME, NEAR, FAR, INSIDE, SIDE ja MORE.

Etsittäessä tietyn kielen semanttisten primitiivien edustajia pyritään analyysissa löytä-
mään primitiivikäsitteille kyseisen kielen leksikaalinen vastine. Wierzbicka onkin otsikoi-
nut tunnesanatutkimuksessaan (1999: 36–37) kolmen eri kielen primitiiviversiot esittele-
vän taulukon ilmauksella Conceptual primitives and lexical universals. Käsitteellisen tason
primitiivi edustuu eri kielissä omina leksikaalisina universaaleinaan. Esimerkiksi sanomi-
sen käsitteen leksikaalinen universaali on englannissa lekseemi SAY, espanjassa DECIR ja
malajin kielessä KATA.

Semanttinen primitiivi voi olla polyseemisen lekseemin yksi tietty merkitys. Esimerkik-
si englannin sanan move merkitys on polyseeminen. Seuraavissa lausekonteksteissa esiin-
tyy semanttinen primitiivi MOVE ainoastaan ensimmäisessä lauseessa. 

a) I can’t move.
b) Her words moved me.

Universaalin merkityksen luonnehtimisessa auttavat niin sanotut kanonisoidut kontekstit,
esimerkkilauseet, joissa sana esiintyy primitiivin merkityksessä. Tunnesanoja määrittelys-
säkin voi käyttää erilaisia lauseita tai lauseen osia, joista kyseisen primitiivin merkitys sel-
viää. (Goddard 2002: 14.)

Vastaavasti voi esiintyä ”alloleksejä”, joiden muoto voi vaihdella merkityksen muuttu-
matta eri konteksteissa. Esimerkiksi englannin sanat I ja me ovat primitiivin I ja don’t ja no
primitiivin NOT merkityksen sisältäviä variantteja. (Goddard 1998: 59–60; Wierzbicka
1999: 310.) Tärkeintä on siis kyseessä olevan käsitteellisen yksikön merkitys, joka semant-
tisella primitiivillä tulee olla sama eri kielissä. Termi ”leksikaalinen” on tässä yhteydessä
ymmärrettävä laajasti. Universaalin primitiivin edustaja voi vaihdella muodoltaan ja mor-

Time WHEN/TIME, NOW, BEFORE, AFTER, A LONG TIME, A 
SHORT TIME, FOR SOME TIME

Space WHERE/PLACE, HERE, ABOVE, BELOW, FAR, NEAR, SIDE, 
INSIDE 

Logical cocepts NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF
Intensifier, augmentor VERY, MORE
Taxonomy, partonomy KIND OF, PART OF
Similiarity LIKE
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fologisesti (sanaluokka, morfeemien määrä, pituus yms.) eri kielissä. (Goddard 2002: 14–
15.)

Tärkeintä on ajatus semanttisesta primitiivistä käsitteellisenä yksikkönä, jota ei enää
jaeta pienempiin osiin. Muodollisesti primitiivin ilmaisemiseen ei ole yleisiä tai kielikoh-
taisia sääntöjä tai rajoituksia. Tavoitteena on tietenkin mahdollisimman taloudellinen ja
vaihtelematon primitiivisanasto. Mielestäni tilannekohtainen muototason vaihtelu on pe-
rusteltua, jos se auttaa merkityksen kuvausta.

Universaali etnosentrismistä vapaa ydinsanasto, eräänlainen inhimillisten ajatusten aak-
kosto, Wierzbickan mukaan löytynee siis jokaisesta kielestä. Näitä aakkosia käyttäen voi-
daan sitten kompleksisempia merkityksiä kuvata ja vertailla. Voidaan puhua myös laajem-
mista kulttuurisista skripteistä, jotka vaikuttavat implisiittisesti sanasemantikon ana-
lyyseihin ja joita eksplisiittisemmin tutkivat erityisesti etnografit ja antropologisesti suun-
tautuneet lingvistit. Wierzbickan (1999: 34, 240–272) mielestä luonnollinen semanttinen
metakieli on myös käyttökelpoinen kulttuurien välisen tutkimuksen työkalu.

3.3.3 Emotionaaliset universaalit

Tunnesanojen merkityksiä ja niiden kuvaamista pohdittaessa esiin nousee vääjäämättä uni-
versaaliuden kysymys. Tässäkin työssä olen sivunnut sitä jo useammassa yhteydessä. Ku-
ten monet antropologit ja psykologit ovat väittäneet (esim. Berlin – Kay 1969; Rosch 1975,
1978), väreistä keskeisimmät tuntuvat olevan universaaleja. Mutta mitä universaalia voisi
olla tunnekäsitteissä tai -sanoissa?

On ehdotettu, että tunnekäsitteissä universaalia ovat jotkut yleiset tunteiden merkitys-
kentän rakenteet. Esimerkiksi Frijdan (et al. 1995) mukaan tunteiden merkityskentästä
erottuvat seuraavat rakenteet: ”eriytymätön myönteinen tunne” (the happiness ~ joy ran-
ge), ”eriytymätön kielteinen tunne” (the sadness range), ”voimakkaan kiintymyksen tun-
ne” (the love range), ”uhkan tunne” (the fear range) ja vihan kaltaiset tunteet (the angerlike
range). Omassa tutkimuksessani vastaavanlaisia tunneryhmiä voisi nimetä prototyyppi-
simmän jäsenen mukaan juuri esimerkiksi ”ilon tunteiksi”, ”surun tunteiksi”, ”rakkauden
tunteiksi”, ”vihan tunteiksi”, ”pelon tunteiksi” (ks. s. 122).

Tutkijoita on askarruttanut, paitsi itse perustunteiden universaalius, myös emotionaalis-
ten merkitysten ja tunnekäsitteiden tutkimuksissa hyödynnettyjen työkalujen universaalius.
Mitkä käsitteellisistä elementeistä, kuten semanttiset primitiivit, konnotatiiviset piirteet,
merkityksen dimensiot, skriptit tai skenaariot ja kognitiiviset metaforat ja metonymiat, ovat
universaaleja? Lakoff (1987) ja Johnson (1987) ovat jopa sitä mieltä, etteivät edellä maini-
tuista mitkään. Sen sijaan he väittävät, että universaaleja ovat ainoastaan perusmielikuvat,
jotka siis nousevat tietyistä perustavaa laatua olevista ruumiillisista kokemuksista.

Wierzbickan (1995, 1999) vastaus tunteiden universaaliutta koskevaan kysymykseen
lähtee siitä, että tunneprototyypit, skenaariot, vaihtelevat kulttuureittain, kun taas semant-
tiset primitiivit, joista kulttuurikohtaiset tunteet muodostuvat, ovat universaaleja. Lisäksi
Wierzbicka (1999: 273–307) on päätynyt tunnesanojen ja tunteiden ilmaisujen tutkimuk-
sessaan osin hypoteettisiin “emotionaalisiin universaaleihin”. Emotionaaliset universaa-
lit30 eivät liity pelkästään tunnesanojen ydinmerkityksen universaaliuteen, vaan ne kuvaa-
vat tunneilmaisuja laajemminkin. Niissä on otettu huomioon varsinaisten tunnesanojen
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merkitysten lisäksi myös nonverbaalisuuden, kuvaannollisen merkityksen eli metaforisuu-
den ja sanaa laajempien kieliopillisten rakenteiden näkökulmaa.

Esittelen seuraavaksi nämä Wierzbickan emotionaaliset universaalit ja kommentoin
niitä soveltuvin osin tutkimukseni pohjalta. Osaa niistä käsittelen tai sivuan muualla tässä
tutkimuksessa.
1. Kaikissa kielissä on sana FEEL.

Ensinnäkin sanan FEEL vastine löytyy kaikista tutkituista kielistä. Tuntea voi sekä ’ruu-
miillisia tunteita, tuntemuksia’ (sensations) että ’kognitioon pohjautuvia’ tunteita (emo-
tions). Vastineen ei tarvitse olla välttämättä verbi, vaan se voi olla kielen tai kontekstin mu-
kaan adjektiivi tai substantiivi. Suomen kielessä vastineet ovat substantiivi tunne ja verbi
tuntea (ks. lisää luvussa 4.1). Muistettakoon, että Suomessa vanha kirjakieli tuli Rapolan
(1950: 18–19) mukaan toimeen ilman yläkäsitettä tunne pitkälle kolmatta sataa vuotta.
2. Kaikissa kielissä joitakin tunteita voidaan kuvata ”hyviksi” ja joitakin ”pahoiksi tai

huonoiksi”, jotkut eivät selkeästi lukeudu ”hyviin” eivätkä ”pahoihin tai huonoihin”.
Wierzbickan mielestä (1999: 279) on ilmeistä, että eri kielissä tunteita voidaan kuvata joko
”feel good” - tai ”feel bad” -ilmausten vastineilla. Esimerkiksi suomeksi voi sanoa: Minus-
ta tuntuu hyvältä tai Minusta tuntuu pahalta. Erityisesti terveydentilaan viittaavaa arvioin-
tia voi ilmaista suomessa myös verbillä voida. Suomen kielestä löytyy myös hyville tun-
teille vastineeksi mielihyvä ja pahoille, huonoille tunteille puolestaan mielipaha. Aineistoni
tunnesanoista suurin osa on jaettavissa positiivisiin tai negatiivisiin osan jäädessä neutraa-
leiksi (ks. s. 127).
3. Kaikissa kielissä ovat vastineet sanoille, jotka viittaavat mielihyvän ja mielipahan tun-

teiden fysiologisiin, ruumiillisiin, kehollisiin ilmauksiin (esim. cry ja smile).
Myös suomen kielessä on itkemistä ja nauramista tai hymyilemistä nimeäviä sanoja. Näi-
hin ilmiöihin viitattiin muutamissa aineistoni vastauksissa (esim. nauru, itku, hymy), jotka
olen sijoittanut käyttäytymisenä näkyvien tunneilmaisujen ryhmään (ks. s. 77).
4. Kaikissa kulttuureissa ihmiset näyttävät yhdistävän joitakin kasvojen ilmeitä joko mie-

lipahan tai mielihyvän tunteisiin.
Esimerkiksi kohotetut suupielet ilmentävät myönteisiä ja alaspäin käännetyt suupielet tai
nenän nyrpistys kielteisiä tunteita.31

5. Kaikissa kielissä on ”emotiivisia” interjektioita, jotka ilmaisevat kognitioon pohjautu-
via (cognitive based) tunteita.

Suomen kielessäkin kieliopeissa määritellään prototyyppiset interjektiot eli huudahdussa-
nat usein merkitykseltään tunteita tai tunnetiloja ilmaiseviksi sanoiksi (esim. Pirkko Leino
2004: 98). Setälän ja Sadenniemen tekemässä, oppikirjaksi tarkoitetussa Suomen kieliopis-
sa (1975) interjektioiden kerrotaan ilmaisevan mm. iloa; ilkkumista, vahingoniloa; surua,
tuskaa; kummastusta; inhoa; ylimielisyyttä. Mainittakoon, että filosofi Niiniluoto (1996a:

30. Sanalle emotionaalinen on vaikea keksiä suomenkielistä vastinetta. Esimerkiksi ilmaus ”tunteisiin liittyvä”
sivuuttaa kielen ja ilmaus ”tunteisiin liittyvä” sivuuttaa ei-kielellisen. Tunteellinen merkitsee myös ihan
muuta kuin tässä käsiteltävät emotionaaliset universaalit. Ilmaus ”tunneuniversaalit” lienee jossain määrin
mahdollinen vastine.

31. Veikko Surakka (1998) on tutkinut yksilön sisäisiä tunnemekanismeja kasvoilta havaitun tunneinformaa-
tion pohjalta.
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pitää jopa laiminlyötynä tehtävänä tutkia muun muassa erilaisten tiedonhankinnassa (vrt.
merkitysryhmä ”Tiedän / en tiedä”, s. 84) syntyviä tunneilmaisuja, joihin myös jotkut huu-
dahdukset (esim. ”Ahaa!”, ”Ooh!”) kuuluvat.
6. Kaikissa kielissä on sanoja, jotka kuvaavat kognitioon pohjautuvia tunteita.

Kognitioon pohjautuvien tunteiden nimitykset eli tunnesanat ovat tutkimukseni pääkohde.
7. Kaikissa kielissä on sanoja, jotka yhdistävät tunteita (i) ajatukseen, että ”jotakin pahaa

voi tapahtua minulle”, (ii) ajatukseen, että ”haluan tehdä jotain”, (iii) ajatukseen, että
”ihmiset voivat ajatella jotakin pahaa minusta”.

Nämä ovat limittyviä, mutta eivät välttämättä identtisiä, englannin kielen sanojen afraid,
angry ja ashemed kanssa. Tutkimuksessani vastineita näille sanoille ovat pelko (s. 96), viha
(s. 100) ja häpeä (s. 110), joiden merkitykseen liittyvät myös Wierzbickan mainitsemat
komponentit.
8. Kaikkien kielten puhujat voivat puhua kognitiivisista tunteista ulkoisesti havaittavissa

olevien ruumiillisten oireiden (”symptoms”) kautta. Joitakin ruumiillisia tuntemuksia
pidetään kyseiselle tunteelle luonteenomaisina.

Esimerkiksi englannin kielellä voidaan sanoa: She grew pale. Her hands were trembling.
Her eyes became round. (Wierzbicka 1999: 294.) Suomen kielessä vastaavanlaisia ilmauk-
sia ovat Hän kalpeni. Hänen kätensä tärisivät. Hänen silmänsä pyöristyivät. Tällaisilla il-
mauksilla halutaan kuitenkin viitata pikemminkin varsinaisiin tunteisiin kuin pelkästään
fyysisiin oireisiin. Luonnollisen semanttisen metakielen avulla ilmaistuna tällaisten lausei-
den takaa paljastuu seuraavanlainen kansanpsykologinen tapa hahmottaa asia (Wierzbicka
1999: 294):

joskus kun joku henkilö tuntee jotakin, koska tämä henkilö ajattelee jotakin
jotakin tapahtuu osassa tämän henkilön ruumista samaan aikaan
kun muut ihmiset näkevät tämän, he voivat tietää, että tämä henkilö tuntee jotakin

9. Kaikilla kielillä voidaan kuvata kognitiivisia tunteita viittaamalla ruumiillisiin aisti-
muksiin.

Wierzbickan (1999: 296) mielestä on todennäköistä, että kaikkien kielten puhujat voivat
puhua tunteista tähän tapaan: When I saw (heard) this, I felt hot (cold). When I heard this,
my throat went dry. Suomeksi voidaan sanoa esimerkiksi Minua kylmäsi, kun kuulin siitä.
Kurkkuani kuivasi, kun näin hänet. Tämäntyyppisten ilmausten taustalle on mahdollista
ajatella kaksikin erilaista kansanpsykologiaan pohjautuvaa skenaariota (Wierzbicka 1999:
296): 

A. [kun näin/kuulin X:n], ajattelin jotakin (Y)
tämän vuoksi tunsin jotakin
kuten ihminen tuntee, kun ihminen ajattelee jotakin tämän kaltaista
TÄMÄN VUOKSI tunsin jotakin ruumiissani
kuten ihminen tuntee, kun jotakin (Z) tapahtuu tämän ihmisen ruumiille 

B. [kun näin/kuulin X:n], ajattelin jotakin (Y)
tämän vuoksi tunsin jotakin
kuten ihminen tuntee, kun ihminen ajattelee jotakin tämän kaltaista
KUN TUNSIN TÄMÄN, tunsin jotakin ruumiissani
kuten ihminen tuntee, kun jotakin (Z) tapahtuu tämän ihmisen ruumiille
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Näissä malleissa näkyy kiistanalainen käsitys siitä, aiheuttavatko fyysiset tuntemukset tun-
teen vai päinvastoin. Ottamatta kantaa kummankaan mallin puolesta voidaan kuitenkin
väittää, että ajatteluun ja kognitioon perustuviin tunteisiin (feelings based with thoughts)
voi liittyä ruumiillisia tuntemuksia.

Wierzbicka (1999: 297–302) on esittänyt myös metaforisuuteen liittyviä pohdinto-
ja.Varsinaisia metaforia ovat Wierzbickan seuraavassa kuvatut ilmaukset:
10. Kaikilla kielillä kognitiivisista tunteista voidaan puhua ruumiillisiin mielikuviin (body,

bodily images) liittyvillä ilmauksilla, joilla viitataan ruumiissa kuvaannollisesti tapah-
tuviin prosesseihin.

Englanniksi voidaan sanoa esimerkiksi When I heard ~ saw this, my heart sank. It [the
news, etc.] broke my heart. I did it with a heavy heart. Suomen kielellä voidaan sanoa vas-
taavasti Sydämeni pysähtyi, kun kuulin asiasta. Se särki sydämeni. Tein sen raskain sydä-
min. Näitä ilmauksia voisi kuvata Wierzbickan (1999: 297) mukaan seuraavalla tavalla: ”X
tuntee kuten ihminen, joka ajattelee [Y] ja josta tuntuu tämän vuoksi ikään kuin (”AS IF”)
Z tapahtuu (tai on tapahtunut) hänen ruumiissaan.”

Kun joku sanoo kiehuvansa (raivosta), hän ei ajattele kirjaimellisesti näin tapahtuvan,
vaan hänestä tuntuu siltä. Kun sydän murtuu, ei sen ajatella tietenkään hajoavan murusiksi,
vaikka siltä tuntuisikin. Puhuja käyttää sen sijaan varsin tietoisesti intuitiivisesti vaikutta-
valta tuntuvaa kielikuvaa. Luonnollisella semanttisella metakielellä asian voisi Wierzbicka
(1999: 298) mukaan ilmaista näin:

She was boiling inside (with rage) =

she felt something because she thought something
I say: something was boiling inside her
I say this not because I think it is true
I say this because I want to say how she felt

Jokaisella vertauskuvallisella ilmauksella on varsinaisen kielikuvan lisäksi oma kognitiivi-
nen skenaarionsa. Esimerkiksi englannin kielen ilmaukseen heart-broken liittyy tunteiden
ja ruumiillisten mielikuvien lisäksi seuraava oma kognitiivinen skenaarionsa:

sometimes very bad happened to me
before it happened, I thought that some very good things would happen
I wanted these good things to happen
I did many things because of this
now I know: these good things will not happen

11. Kaikissa kielissä on vaihtoehtoisia kieliopillisia konstruktioita, joiden avulla voidaan
kuvata ja tulkita kognitiivisia tunteita.

Todennäköisesti kielissä on yleensä useita mahdollisuuksia kuvata ja nimetä tunteita. Esi-
merkiksi englannin kielen yleisin keino on adjektiivi tai (kvasi-partisiippi), jolloin tunne
esitetään ikään kuin tilana:

He was angry ~ sad ~ happy ~ afraid.
She was worried ~ disgusted ~ surprised ~ amazed ~ ashamed.

Verbien avulla kuvatut tunteet implikoivat kokijan aktiivista roolia: She worried ~ grieved
~ rejoiced. (Wierzbicka 1999: 302.) Toki englannissa myös substantiivi on mahdollinen
tunteista puhumisen muotona He felt sadness ~ happineness ~ anxiety.
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Suomen kielelläkin tunteista voidaan puhua esimerkiksi substantiivein (ilo, suru, viha),
adjektiivein (iloinen, surullinen, vihainen), verbein32 (iloita, surra, vihata), paikallissijai-
sin olotilailmauksin (olla iloissaan, suruissaan, vihoissaan), erilaisin rakentein (minun kävi
vihaksi) ja idiomein (Siiroinen 2001: 13). Onikki-Rantajääskön (2001: 93–97) mukaan tun-
teenilmaukset suosivat sisäsijaa, jotka kuvaavat tunnereaktioita, jotka tyypillisesti ovat ul-
koisesti havaittavia ja jotka poikkeavat kiihkeydeltään normaalitilasta. Idiomeissa ei enää
välttämättä käytetä suoraan saman sanapesyeen sanaa, vaan idiomi voi olla jo metaforista
tai metonyymistä kielenkäyttöä, jolla kuvataan jotakin tunnetilaa. Esimerkiksi idiomi ham-
paat lyövät loukkua voi viitata pelkoon tai kauhuun, huuli pyöreänä hämmästykseen, per-
hosia vatsassa jännitykseen. (Ks. Nenonen 2002: 4–5, 169–182.)

32. Suomen kielen tunneverbejä ovat jo tutkineet ainakin Mari Siiroinen (2001) ja Michaela Pörn (2004).



4 Tunnesanat suomen kielessä

Esittelen tässä pääluvussa 4 suomen kielen tunteita lähtökohtanani yhtenäisen kulttuurin
ajatus, eräänlainen kollektiivinen tietoisuus.33 Jotta tutkimukseni antama kuva suomalais-
ten tunnekäsitteistyksistä tarkentuisi, tarkastelen myöhemmin luvuissa 5 ja 6 aineistoani
myös intrakulttuurisesta eli kulttuurin sisäisestä näkökulmasta (vrt. Vainik 2004: 57–80).

4.1 Tunne suomen kielessä

Koska tarkoitukseni on ollut tutkia suomen kielen tunnesanojen merkityksiä, puhun nimen-
omaan tunteista enkä esimerkiksi emootioista, affekteista tai mentaliteeteista. Näistä lati-
nasta englannin kielen kautta suomeenkin tullut emootio on varmaan käytetyimpiä vieras-
peräisiä tunne-sanan vastineita niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa (ks. Wierz-
bicka 1999: 4–6).

Vierasperäiset sanat emootio ja affekti perustuvat ajatukseen, jonka mukaan tunteet
ovat ulkoisten tai sisäisten syiden aiheuttamia vaikutuksia mielessämme. Latinan
afficere-verbistä (’vaikuttaa’) tuleva affekti tarkoittaa ’mielenkiihotusta, -järkytystä, tai -lii-
kutusta’. Emootio-sana on lähtöisin latinan sanasta emovere, joka merkitsee ’liikuttamista,
liikkeelle panemista, siirtämistä’. Klassisen käsityksen mukaan tunteet ovatkin ihmiseen
kohdistuvia vaikutuksia, jotka liikuttavat häntä ja ottavat hänet valtaansa, joten ne ovat sie-
lunelämän passiivinen osa vastakohtana teoille (lat. actio), joissa ihminen itse on tapahtu-
mien syy. Sana passiivinen pohjautuu puolestaan kreikan kielen sanaan pathos (’tauti’) ja
latinan kärsimistä merkitsevään sanaan pati, joiden johdannaisia ovat patologia (’tauti-
oppi’), patient (’potilas’), passio (’kärsimys’, ’intohimoinen tunne’), paatos (’kiihko’,
’mahtipontisuus’), pateettinen (’mahtipontinen, korkealentoinen’) ja empatia (’myötätun-
to, eläytyminen’). (Niiniluoto 1996a: 7.)

Wierzbicka problematisoi kirjoituksissaan emootio-sanan käyttöä itsestään selvänä ter-
minä tunteista puhuttaessa (1994: 17–19; 1999: 1–7). Hän erittelee sanojen feeling ja emo-

33. Tämä käsite ei nykyisessä suomalaisessa, erilaisiin alakulttuureihin jakaantuneessa todellisuudessa ole
ongelmaton (ks. luku 6).
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tion käyttöä eri tieteen aloilla34. Näiden sanojen ero vastaa mielestäni pitkälti tunne-sanan
ja emootio-sanan käyttöä suomessa. Wierzbickan (1999: 1) mielestä monet psykologit va-
litsevat mieluummin sanan emootio kuin tunne (feeling), koska edellinen vaikuttaa objek-
tiivisemmalta, biologisemmalta, ja siten sopivammalta eksaktin tutkimuksen kohteeksi.
Antropologit puolestaan valitsevat hänen mielestään emootion sen vuoksi, koska se antaa
ilmiölle ’sosiaalisen’ merkitysvivahteen, mikä ei pitäne paikkaansa suomalaisessa kieliyh-
teisössä.

Sanat ovat kulttuurisia tuotteita, joita käyttämällä liitytään kyseiseen kulttuuriin ja sen
tapaan hahmottaa maailmaa. Niinpä hieman kärjistäen voidaan päätellä, että käyttämällä
emootiota tunteen sijasta implisiittisesti vähätellään oman kielen tärkeyttä ja pidetään eng-
lannin kieltä neutraalina, kulttuurisesti riippumattomana, millainen sana ei tietenkään ole.
Muistettakoon tässä yhteydessä, että maailmassa on olemassa monia kieliä (esim. saksa,
venäjä), joissa ei ole emotion-sanaa. (Wierzbicka 1994: 17–18; 1999: 1–3.) Niinpä tilanteen
voisi hahmottaa näinkin:

Thus, while the concept of ”feeling” is universal and can be used in the safely in the investi-
gation of human experience and human nature – – , the concept of ”emotion” is culture-bound
and cannot be similarly relied on (Wierzbicka 1999: 4). 

Wierzbicka (1999: 4, 10, 12; 1995: 24) ei toki vaadi emotion-sanan vaihtamista esimerkiksi
tieteen kielessä toiseksi. Hän käyttää sitä itsekin omissa tunnesanojen merkityksiin liitty-
vissä tutkimuksissaan. Tärkeätä onkin olla absolutisoimasta kyseistä sanaa ja ymmärtää sen
käytön rajoitukset.

Suomen kielen verbi tuntea kuuluu vanhaan omaperäiseen sanastoomme. Se juontuu
suomalais-ugrilaiselta tai uralilaiselta kaudelta. Johdos tunne (vrt. tunto) on tietoisesti muo-
dostettu suoraan yleiskieleen ja vastaamaan 1800-luvun kirjakielen tarpeisiin. (Hakulinen
1968: 255.) Sen lienee sepittänyt 1830-luvun loppupuolella ensimmäinen suomen kielen
lehtori Keckman, joka käytti sitä ”Suomalainen Messu” -kirjasen esipuheessa (Rapola
1950: 23–26). Ennen kuin sana tunne vakiintui yläkäsitteenä, käytettiin ilmauksia sydämen
liikutus, liikutus, mielenliikutus, mielen vaikutus, tuntemus, tunto ja tuntu (Rapola 1950;
Siiroinen 2001: 22). Alkuperäiseltä muodoltaan tunne on ollut tunto, joka voi merkitä ul-
koista ruumiillista aistimusta (’tuntoaisti’, ’tuntosarvi’, ’tunnustella’), aistimusta elimistön
sisäisestä tilasta (’outo tunne vatsan pohjassa’, ’kivuntunne’, ’tuntemus’), henkistä tunte-
musta (’tunnetila’, ’tunnelma’), aavistusta ja yleistä tajua tai tietoisuutta (’omatunto’, ’itse-
tunto’). Sanalla tuntea on myös ’tietämiseen’ liittyvä merkitys, jota edustavat myös esimer-
kiksi johdokset tunnistaa, tunnus, tuttu, tunnettu. (Niiniluoto 1996a: 6–7.)

Sanakirjatkin ovat omanlaisiansa kulttuurisia artefakteja: sinne on koostettu kielen-
käyttäjää varten sanojen merkitykset ja jonkin verran myös käytön kuvauksia. Nykysuo-
men sanakirja (NS) (1951–1961) ja Suomen kielen perussanakirja (PS) (1990–1994) ovat
nykyisen suomen yksikielisten sanakirjojen perusta (Romppanen 2001: 251). Näistä PS on
tuoreempana35 oletettavasti käytetympi suomen kielen sanojen merkitysten kuvauksen läh-
de suomea taitaville, joten tarkastelen ensiksi siinä annettuja määritelmiä sanoille tunne,
tuntea.

34. Esimerkiksi neurobiologi Antonio Damasio (2003) erottaa käsitteet tunne ja emootio toisistaan.
35. Vuoden 2005 alussa ilmestynyt sähköinen Kielitoimiston sanakirja (2004) perustuu Kotimaisten kielten tut-

kimuskeskuksessa jatkuvasti ylläpidettävään tietokantaan, johon ovat pohjautuneet myös painettu PS ja
sähköinen CD-Perussanakirja (1997).
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Suomen kielen perussanakirjassa tunne-sanan merkitys (s.v. tunne) on jaetaan neljään
eri merkitysryhmään. Ihan ensimmäiseksi tunteista ilmaistaan niiden jakaantuminen myön-
teisiin ja kielteisiin: ’mielihyvän, mielipahan tms. sävyttämä tietoinen elämys, tunnetila,
emootio’. Tunteet ovat siis tämän mukaan luokiteltavissa ainakin hyviin ja pahoihin36.
Niihin liittyy myös tietoisuus, joka puolestaan on ’selvillä olemista, tietoa, tajuntaa.’ Tässä
yhteydessä mainitaan myös merkitys ’tunnepitoinen suhtautuminen’ vastakohtana järke-
vyydelle. Ilmauksessa ”Pojan tunteiden viehkeä kohde” tunne määrittyy sanakirjan mu-
kaan rakkauden synonyymiksi ilman, että sitä tarvitsee erikseen mainita.

Tunne-sanan toiseen päämerkitykseen liittyy fyysisyys, tietoisuus omasta ruumiista:
’tuntoaistimus; oman elimistön tilaa koskeva aistimus; tuntemus’, kuten esimerkiksi Kyl-
män, nälän, kivun tunne. Pahoinvoinnin tunne. Saunan jälkeinen hyvän olon tunne. Kolmas
merkitys ’vaistomainen taju, tunto, tietoisuus’ liittää tunteeseen kahtiajaon tietoisuus –
vaisto, joka sisältyy artikkelin mukaan ilmauksiin: Oikeuden-, vastuun- , velvollisuuden-
tunne. Kansallistunne. Tunne siitä, että on tehnyt oikein. Tietoisuuteen liittyy myös neljäs
tunne-sana merkitys ’aavistus, vaikutelma’, kuten ilmauksissa Vaaran tunne. Minulla on
sellainen tunne, että hän salaa jotakin. Tässä merkitys liittyy mielestäni intuitioon tietä-
misen muotona.

Verbiin tuntea (PS s.v. tuntea) liitetään aluksi merkitys ’aistiminen’: ’aistia, kokea jo-
takin tunto-, haju- tai makuaistin välityksellä; aistia jotakin oman elimistön tilaa koskevaa’.
Seuraavaksi mainitaan ’elämyksellisyys’: ’kokea elämyksellisesti; vrt. tunne’. Kolman-
neksi verbi tuntea yhdistetään ’tietoisuuteen, selvillä olemiseen’: ’tietää, olla tietoinen,
selvillä, perillä jostakin, jonkin laadusta, ominaisuuksista’. Neljänneksi sen merkitykseen
liitetään eriasteinen ’tietäminen’ aina ’henkilöyttä koskevasta ylimalkaisesta tietämykses-
tä’ (esim. Kaikki suomalaiset tuntevat Lasse Virénin. Tunnetko tuon naisen joka taluttaa
koiraa?) yksilöllisiä piirteitä koskevaan tarkempaan tai perinpohjaiseen ’selvillä olemi-
seen’ (esim. Hänet tunnetaan terävänä kriitikkona. Ahkeraksi tunnettu työntekijä. Kyllä äiti
tyttärensä tuntee. Tunnen häntä sen verran , etten luota häneen. Tunne itsesi! ). Viides mer-
kitys sanakirjan mukaan on ’tunnistamisen, identifioimisen’ merkitys (esim. En ollut tun-
tea häntä – – Tuntea jokin väristä, hajusta.). Kuudenneksi mainitaan vielä ’ymmärtää jon-
kin merkitys, arvo, osata arvostaa jotakin’ (esim. Tunne rahan arvo. Arvonsa tunteva ihmi-
nen.), jossa tunteminen on ymmärtämistä.

Suomen kielen perussanakirjaa vanhemmassa Nykysuomen sanakirjassa tunne-sanan
(s.v. tunne) määrittelyssä erottuu ensimmäisessä merkitysryhmässä ruumiillisuus, jolloin
se on ’tuntoaisti tai ruumiin sisäisten aistien ärsytyksen aiheuttama aistimus’. Seuraavaksi
”edelliseen liittyen henkisemmin” liitetään sana tajuun, tuntoon ja tieto(isuuteen). Kielen
ja tunnekäsitteen muuttumisesta kertoo kolmannen merkitysryhmän määrittely: ’jonkin
sielullisen tapahtuman elämyksellinen kokeminen (mieluisan ja epämieluisan sävyise-
nä)’. Neljänneksi tunne määritellään järjen vastakohdaksi ’tunteiden varainen suhtautu-
mistapa; us. – järki’. NS:ssa mainitaan vielä, että sana tuntu olisi parempi kuin tunne seu-
raavantyyppisissä konteksteissa: Maalauksessa on herkkä ilmavuuden tuntu. Pirtistä on
hävinnyt ahtauden tuntu, kun ovi on auki.

NS (s.v. tuntea) selvittelee myös verbin tuntea merkitystä varsin seikkaperäisesti. Mer-
kitysryhmät ovat jokseenkin samat kuin PS:ssä. Lisänä on sanan runollinen käyttö merki-
tyksessä ’tunnustella, ottaa selville’. Kiinnostava on myös kirjassa annettu määritelmä tun-

36. Lihavoinnit Seija Tuovilan.
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tea-verbin merkityksestä, jolloin samalla tulee määritellyksi tuon ajan käsitys tunnesanas-
ta: ’varsinaisista tunteista, so. sielullisten tapahtumien elämyksellisestä (mieluisan ja epä-
mieluisan sävyisestä) kokemisesta’. Esimerkkilauseita ovat mm. seuraavat: Tuntea iloa,
mielihyvää, tyydytystä, surua, myötätuntoa, sympatiaa, vastenmielisyyttä, vihaa, kateut-
ta, vahingoniloa. Tunsi suuren riemun. Ei tunne häpeää, katumusta. Tuntematta ensin-
kään sääliä. Tuntea (rakkauden, pettymyksen) tuskaa, kipuja. Tuntea rakastavansa, vi-
haavansa, olevansa hylätty. Tuntea syvästi, väkevästi. Tunsi syvällä sydämessään pelkoa,
lämpimän ailahduksen.37 

4.2 Tunnesanojen yleisyys

Tunnesana on käsitteellinen luokka, johon voidaan viitata monenlaisella leksikaalisella
muodolla. Laskin koehenkilöiden vastauksista muodostuneesta aineistosta käsitteellisen ta-
son eli semanttiselta ydinmerkitykseltään yhtäläiseen tunnekäsitteen nimitykseen viittaavat
leksikaaliset sanamuodot yhteen. Esimerkiksi ILOON luokittelin vastaukset ilo (64), iloi-
nen (11), iloisuus (6), ilostuminen (1) ja ilahdus (1)38, joten ILON kokonaisfrekvenssiksi
tuli 84. Jos vastaajan luettelossa oli kahteen kertaan täsmälleen sama sana samaan tuntee-
seen yhdistettävänä sanana, olen laskenut ne yhdeksi esiintymäksi. Tällaiset tapaukset oli-
vat melko harvinaisia.39 

Kuvailen seuraavaksi sadan suomalaisen tunteiksi nimeämän 2 020 vastauksen tunnesa-
nastoa erilaisten tunnuslukujen avulla.40 Näin rakentuneet sanastokuvaukset ovat pohjana
myöhemmin esitettäville ryhmittelyille ja analyyseille.

Laskin ensimmäiseksi kaikkien tunnesanojen taajuuden. Koska tunnesana on käsitteel-
linen luokka, jo kokonaisfrekvenssi sisältää eri sananmuotojen luokittelua. Sanojen frek-
vensseihin perustuvassa taajuusluettelossa ovat mukana kaikkien vastausten sanat, jo-
ten siinä on sanoja, joista kaikki eivät viittaa kovin prototyyppisiin tunteisiin tai jotka eivät
ole tunteiden nimityksiä lainkaan. Nimeän luettelon sanat kuitenkin tunnesanoiksi, koska
koehenkilöt ovat ne sellaisiksi ajatelleet. Seuraavassa taulukossa näkyvät kaikki vähintään
kolme kertaa mainitut tunnesanat ja vastausten todelliset maininnat eli leksikaalinen taso.
Kerran tai kaksi kertaa mainitut tunnesanat ovat liitteessä 1.

37. NS:n määritelmästä löytyy lihavoimani 21 eri tunnesanan luettelo, joka pituudeltaan ja sisällöltään muistut-
taa tutkimusaineistoni tyypillistä listausta (ks. s. 121). 

38. Näistä kaksi viimeistä sanaa olisi mahdollista sijoittaa omaksi ryhmäkseen ILAHDUS.
Vastaavanlaisia mahdollisia omia ryhmiänsä voisivat olla RAKKAUDEN yhteyteen liittämäni vastaukset
rakastuminen (2) ja rakastunut (2) ja VIHAAN liittämäni vihastuminen (1) ja vihastunut (1). ONNEN yhtey-
teen en puolestaan liittänyt merkityseron vuoksi onnistumista (3) ja onnistuneisuutta (1).

39. Seuraavat sanat oli mainittu eri koehenkilöillä samassa vastauksessa: iloinen, ilahtunut; rakastava, rakas-
tettu; suru, surullinen; onnellisuus, onni; kauhu, kauhistunut; kateus, kateellisuus; pahantuulisuus, pahan-
tuulinen. Täsmälleen sama sana oli toistettu kymmenessä luettelossa. Jos vastaaja oli maininnut saman tun-
nesanan useammin kuin kerran, sijoitin sanan ensiksi mainittuun muotoon.

40. Epäselviä vastauksia oli kaksi.
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Taulukko 2. Tunnesanojen taajuus.

N TUNNESANA ja sen leksikaaliset maininnat frekvensseineen

84 ILO ilo 64, iloinen 11, iloisuus 7, ilostuminen 1, ilahdus 1
83 RAKKAUS rakkaus 74, rakastunut 6, rakastuminen 2, rakastava 1
76 VIHA viha 72, vihaisuus 2, vihainen 1, vihastuminen 1
73 SURU suru 63, surullinen 7, surullisuus 3
50 PELKO pelko 46, pelokas 2, pelokkuus 1, pelottava 1
42 ONNELLISUUS onnellisuus 21, onni 17, onnellinen 4
37 KATEUS kateus 32, kateellisuus 4, kateellinen 1
35 AHDISTUS ahdistus 25, ahdistuneisuus 8, ahdistunut 2
29 TYYTYVÄISYYS tyytyväisyys 22, tyytyväinen 7
28 VÄSYMYS väsymys 18, väsynyt 9, väsyminen 1
26 PETTYMYS pettymys 18, pettynyt 7, pettyminen 1
25 RAUHALLISUUS rauhallisuus 15, rauha 6, rauhallinen 4
23 INHO inho 23

MASENNUS masennus 16, masentuneisuus 4, masentunut 2, masentava 1
22 KAIPAUS kaipaus 12, kaipuu 9, kaipaava 1

TUSKA tuska 20, tuskaisuus 1, tuskastunut 1
20 IHASTUS ihastus 9, ihastuminen 5, ihailu 5, ihastunut 1
19 IKÄVÄ ikävä 19

KATKERUUS katkeruus 19
RIEMU riemu 14, riemullisuus 2, riemastunut 2, riemukas 1
TOIVO toivo 19
VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS välinpitämättömyys 12, välinpitämätön 7 

18 JÄNNITYS jännitys 10, jännittynyt 5, jännittyneisyys 2, jännittävä 1
17 EPÄVARMUUS epävarmuus 13, epävarma 4
16 LUOTTAMUS luottamus 11, luottavainen 3, luotettavuus 2
15 YLPEYS ylpeys 13, ylpeä 2
14 SÄÄLI sääli 13, säälivä 1

EMPATIA empatia 10, empaattisuus 3, empaattinen 1
13 EPÄTOIVO epätoivo 12, epätoivoisuus 1

HÄPEÄ häpeä 12, häpeilevä 1
HELLYYS hellyys 12, hellä 1

12 INNOSTUS innostunut 6, into 3, innostuneisuus 1, innostus 1, innoissaan 1
KAUHU kauhu 11, kauhistuneisuus 1
ROHKEUS rohkeus 10, rohkea 1, rohkeamielisyys 1
EPÄILY(S) epäilys 5, epäily 3, epäilevyys 1, epäileväisyys 1, epäilevä 1, epäilyttävä 1

11 HELPOTUS helpotus 4, helpottuneisuus 4, helpottunut 2, helpottaa 1
MUSTASUKKAISUUS mustasukkaisuus 9, mustasukkainen 2
RAIVO raivo 11
VARMUUS varmuus 8, varma 3

10 HIMO himo 9, himokas 1
KIPU kipu 9, kipuilu 1
LEVOTTOMUUS levottomuus 9, levoton 1
SUUTTUMUS suuttumus 5, suuttuminen 2, suuttunut 2, suuttuneisuus 1
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Taulukko 2. Jatkuu.
N TUNNESANA ja sen leksikaaliset maininnat frekvensseineen

TOIVOTTOMUUS toivottomuus 8, toivoton 2
9 AHNEUS ahneus 9

ÄRTYMYS ärtymys 7, ärtyneisyys 1, ärtynyt 1
8 APEUS apeus 4, apea 4

HUOLI huoli 7, huolestuneisuus 1
HÄMMÄSTYS hämmästys 4, hämmästynyt 3, hämmästyneisyys 1
MYÖTÄTUNTO myötätunto 7, myötätuntoinen 1

7 HALVEKSUNTA halveksunta 5, halveksuminen 1, halveksiva 1
HAUSKUUS hauskuus 5, hauska 2
HERMOSTUNEISUUS hermostuneisuus 3, hermostunut 3, hermostus 1
HÄMMENNYS hämmennys 6, hämmentyneisyys 1 
KIITOLLISUUS kiitollisuus 4, kiitollinen 3
KYLMYYS kylmyys 4, kylmä 3 
ODOTUS odotus 4, odottava 2, odottavainen 1
ONNETTOMUUS onneton 5, onnettomuus 2
PIRTEYS pirteys 4, pirteys 3
TURHAUTUNEISUUS turhautuneisuus 2, turhautuminen 2, turhautunut 2, turhauma 1
USKO usko 6, uskova 1
YKSINÄISYYS yksinäisyys 5, yksinäinen 1, yksin 1

6 ANTEEKSIANTO anteeksianto 5, anteeksiantaminen 1
APAATTISUUS apaattisuus 3, apaattinen 2, apatia 1
ARKUUS arkuus 5, arka 1
HALU halu 5, halukas 1
INTOHIMO intohimo 5, intohimoinen 1
ITSEVARMUUS itsevarmuus 4, itsevarma 2
KIUKKU kiukku 4, kiukkuisuus 1, kiukkuinen 1
LEMPEYS lempeys 6
LEVOLLISUUS levollinen 4, levollisuus 2
LÄMPÖ lämpö 6
NAURU nauru 6
RAUHATTOMUUS rauhattomuus 3, rauhaton 3
RIEHAKKUUUS riehakkuus 4, riehakas 2
SYYLLISYYS syyllisyys 6
TYHJYYS tyhjyys 3, tyhjä 3

5 AGGRESSIO aggressiivinen 4, aggressio 1
ALAKULOISUUS alakuloisuus 3, alakuloinen 2
ENERGISYYS energinen 3, energisyys 2
HILPEYS hilpeys 4, hilpeä 1 
HYMY hymy 3, hymyilevä 1, hymyilyttää 1
ITKU itku 5
KAIHO kaiho 2, kaihomielisyys 1, kaihomieli 1, kaihoava 1
KATUMUS katumus 4, katuminen 1
KIINNOSTUS kiinnostus 2, kiinnostuneisuus 2, kiinnostunut 1
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Taulukko 2. Jatkuu.
N TUNNESANA ja sen leksikaaliset maininnat frekvensseineen

KÄRSIVÄLLISYYS kärsivällisyys 4, kärsivällinen 1
NÄLKÄ nälkä 4, nälkäinen 1
POSITIIVISUUS positiivisuus 3, positiivinen 2
TASAPAINOISUUS tasapainoisuus 3, tasapaino 2
TURVALLISUUS turvallisuus 4, turvallinen 1
TYLSYYS tylsyys 4, tylsä 1
TYYNEYS tyyneys 4, tyyni 1
TYYTYMÄTTÖMYYS tyytymätön 3, tyytymättömyys 2
UJOUS ujous 4, ujo 1
VAPAUS vapaus 3, vapauden tunne 1, vapaa 1

4 ALISTUNEISUUS alistuneisuus 1, alistuminen 1, alistunut 1, alistuva 1
EPÄLUULOISUUS epäluuloisuus 2, epäluulo 1, epäluuloinen 1 
HAIKEUS haikeus 4
HARMI harmi 2, harmistus 1, harmittaa 1
HYVÄ OLO hyvän olon tunne 1, hyväolo 2, hyvä olla 1
KIIHKO kiihko 2, kiihkeä 2
KIIHTYNEISYYS kiihtynyt 2, kiihtyneisyys 1, kiihtyminen 1
KIINTYMYS kiintymys 4
KYLLÄSTYMINEN kyllästynyt 3, kyllästyminen 1
LÄMPIMYYS lämmin 4
MURHE murhe 3, murheellinen 1
MURJOTUS murjottava 3, murjotus 1
NAUTINTO nautinto 3, nautiskeleva 1
ONNISTUNEISUUS onnistuminen 3, onnistuneisuus 1
REHELLISYYS rehellisyys 4
RIIDANHALUISUUS riidanhaluisuus 2, riitaisuus 1, riitainen 1
SYMPATIA sympatia 3, sympaattinen 1
UTELIAISUUS uteliaisuus 3, utelias 1
VAHVUUS vahvuus 2, vahva 2
VAPAUTUNEISUUS vapautuneisuus 2, vapautunut 2
VOIMAKKUUS voimakas 3, voimakkuus 1
YSTÄVÄLLISYYS ystävällisyys 4

3 ANTELIAISUUS antelias 3
AVUTTOMUUS avuttomuus 3
EPÄTIETOISUUS epätietoisuus 3
EPÄONNI epäonni 2, epäonnisuus 1
EPÄUSKO epäusko 3
HARMAUS harmaus 2, harmaa 1
HARTAUS hartaus 3
HUVITTUNEISUUS huvittuneisuus 2, huvittunut 1
HÄTÄ hätäännys 1, hätä 2
IHMETYS ihmetys 3
IKÄVYSTYNEISYYS ikävystynyt 3
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Kolme kertaa tai useammin mainittuja sanoja on 147 erilaista, joihin liittyvien 1 562 mai-
ninnan osuus koko aineistosta on 77,3 prosenttia. Kaksi kertaa mainittujen eli 76 erilaisen
sanan osuus aineistosta on noin 7,5 prosenttia. Kerran mainittuja sanoja oli 306 eli 15,1 pro-
senttia kaikista vastauksista. Tehtävään annettiin kaiken kaikkiaan 529 erilaista vastausta.

Yleisin vastauksen muoto oli substantiivi, mihin tehtävänantokin tietysti johdatteli. Mitä
suurifrekvenssisempi sana on, sitä selvemmin vastaukseksi on annettu substantiivi. Vähin-
tään kuusi kertaa mainituista tunnesanoista ainoastaan INNOSTUKSEN (n = 12) ja ON-
NETTOMUUDEN (n = 7) vastauksissa yleisin sananmuoto ei ollut substantiivi. INNOS-
TUKSEEN oli yleisin vastaus innostunut (6). Kyseisellä tunnesanalla ei ilmeisesti ole sel-
keästi yhtä prototyyppistä substantiivivastinetta ihmisten mielissä. Seitsemän kertaa mai-
nitun ONNETTOMUUDEN vastineena oli yleisimmin onneton (5), minkä selittänee onnet-
tomuuden merkityksen polyseemisyys: ’turma, tapaturma, vaurio, vahinko, katastrofi’,
’epäonni, kova onni, turmio, tuho, kurjuus’ (PS s.v. onnettomuus) ja ’tunne, jossa onnesta
osaton’. Vastaajat ovat ehkä halunneet sanan muodon valinnalla varmistaa, että heidän vas-
tauksensa liitetään ’masentuneisuuteen, murheellisuuteen yms.’ (ks. PS s.v. onneton).

Viisi kertaa mainituista tunnesanoista kolme (16 %) oli ilmaistu adjektiivina (aggressii-
vinen, energinen, tyytymätön) eikä substantiivina. Neljä kertaa mainituista tunnesanoista
viiden tunnesanan yhteydessä (23 %) yleisin vastaus oli adjektiivi tai partisiippi (lämmin,
voimakas, kiihtynyt, kyllästynyt, murjottava). Kolme kertaa mainituista tunnesanoista kuu-
den tunnesanan yhteydessä (21 %) vastaukseksi oli annettu joko adjektiivi tai partisiippi
(antelias, ikävystynyt, kuuma, turta, voimaton, ärsyyntynyt). 

Koska kognitiivisen kielentutkimuksen mukaan jokaista muotoa vastaa oma merkityk-
sensä, erilaisin sananmuodoin ilmaistut tunteet eivät ole viime kädessä synonyymisiä, vaik-
ka ne siis viittaisivatkin samaan tunnekäsitteeseen tai niillä olisi sama ydinmerkitys. Ku-

Taulukko 2. Jatkuu.
N TUNNESANA ja sen leksikaaliset maininnat frekvensseineen

ILKEYS ilkeys 3
ITSEKKYYS itsekkyys 2, itsekäs 1
KAUNA kauna 2, kaunaisuus 1
KIUSAANTUNEISUUS kiusaantuneisuus 1, kiusaantunut 1, kiusallinen 1 
KUNNIOITUS kunnioitus 3
KUUMUUS kuuma 2, kuumuus 1
KÄRSIMYS kärsimys 3
LAISKUUS laiskuus 2, laiska 1
LÄHEISYYS läheisyys 3
ONTTOUS onttous 2, ontto 1
TOIVEIKKUUS toiveikkuus 1, toiveikas 1, toive 1
TURTUMUS turta 2, turtunut 1
TÄYDELLISYYS täydellisyys 3
VIILEYS viileys 2, viileä 1
VOIMATTOMUUS voimaton 3
VÄLITTÄMINEN välittäminen 2, välittää 1
YLLÄTTYNEISYYS yllättyneisyys 2, yllättynyt 1
ÄRSYYNTYMINEN ärsyyntynyt 2, ärsyyntyminen 1
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vaan tutkimuksessani kuitenkin tunnesanojen semanttista ydintä, joten olen melko pitkälle
sivuuttanut vastausten tarkemman morfologisen analysoinnin ja samaan tunnekäsitteeseen
viittaavien erilaisten sananmuotojen merkityseron tarkastelun. Perustason tunnesana-käsit-
teen tarkastelussa (esim. ilo s. 86) tunnesanojen leksikaalinen muoto tulee kuitenkin ote-
tuksi huomioon.

4.3 Tunnesanojen tärkeys

Kun koehenkilöiden tehtävänä on kirjata mieleen tulevat sanat jostakin yläkäsitteestä, ky-
symyksessä on luettelointitehtävä. Näin saatua sanaston rakennetta voidaan kuvata yksi-
tyiskohtaisemmin Urmas Sutropin (2001: 263–276) kehittelemällä kognitiivisen tärkey-
den indeksillä (cognitive salience index).

Pelkkä frekvenssi ei kerro, missä vaiheessa sana on koehenkilön mieleen tullut ja mikä
on kyseisen sanan asema luettelossa. Kielen tutkimuksen kannalta onkin kiinnostavaa tie-
tää sanojen kognitiivinen tärkeys tai asema kielen käyttäjän mielessä. Juuri tämän asian sel-
vittämisessä kognitiivisen tärkeyden indeksi on kuvaava. Indeksin avulla voidaan siten ver-
rata tutkimusten luetteloita toisiinsa, erotella tärkeimpiä perussanoja (basic terms) vähem-
män tärkeistä sanoista ja yleensäkin hahmottaa kognitiivista tai kulttuurista sana- tai mer-
kityskenttää (domain). (Sutrop 2001: 267, 274.)

Sanan kognitiivinen tärkeyden indeksi voi vaihdella 1–0. Indeksi on ideaalissa tapauk-
sessa 1, jolloin kyseinen sana on esiintynyt kaikkien koehenkilöiden luettelossa ensimmäi-
senä. Vastaavasti luetteloiden loppupään sanojen indeksin arvo lähestyy nollaa.

Kognitiivisen tärkeyden indeksi (S) lasketaan seuraavan kaavan avulla (Sutrop 2001:
273–274):

S=F/(N mP)
Indeksin laskemiseen tarvitaan ensiksikin sanan kokonaisfrekvenssi (F) eli tieto siitä, kuin-
ka moni sanan on maininnut. Toiseksi tarvitaan luettelointitehtävään vastanneiden luku-
määrä (N), jonka suositellaan olevan ainakin 20–30. Kolmanneksi on tutkittava, kuinka
monentena keskimäärin kyseinen sana vastaajien luetteloissa esiintyi (mP)41 eli eräänlai-
nen keskiarvoasema (mean position).

Ene Vainik (2002a: 326–328) laski virolaisten tunnesanastoa käsittelevässä tutkimuk-
sessaan kognitiivisen tärkeyden indeksin vähintään kolme kertaa mainitulle 58 sanalle
(n ≥ 3) Omassa tutkimuksessani laskin kognitiivisen tärkeyden indeksin 147 frekventeim-
mälle sanalle. Tällöin mukaan tulivat sanat, jotka oli mainittu samoin vähintään kolme ker-
taa (n ≥ 3).

Taulukossa 3 ovat kognitiivisen tärkeyden indeksin mukaisessa järjestyksessä 52 tär-
keintä tunnesanaa. Kuvaan näitä sanoja tarkemmin luvussa 4.5.2. Taulukosta löytyy myös
kyseisen sanan sijainnin keskiarvo (mP) eli kuinka monentena sana oli niissä listoissa,
joissa se oli mainittu.42

41. mP voidaan laskea kaavalla mP = (Σ Rj)/F, jossa Rj tarkoittaa, monentenako kyseinen sana on koehenkilön
luettelossa.

42. Liitteessä 2 ovat kognitiivisen tärkeyden indeksin mukaisesti kaikki vähintään kolme kertaa mainitut 147
tunnesanaa.
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Taulukko 3. Tunnesanojen kognitiivisen tärkeyden indeksit (S) ja sijainnin keskiarvot
(mP).

Tunnesana S mP
1 VIHA ,1622 4,7
2 ILO ,1565 5,4
3 RAKKAUS ,1370 6,1
4 SURU ,1161 6,3
5 PELKO ,0491 10,2
6 ONNELLISUUS ,0448 9,4
7 KATEUS ,0395 9,4
8 AHDISTUS ,0375 9,3
9 VÄSYMYS ,0258 10,9
10 MASENNUS ,0250 9,2
11 TUSKA ,0232 9,5
12 IHASTUS ,0230 8,7
13 TYYTYVÄISYYS ,0222 13,1
14 INHO ,0203 11,4
15 JÄNNITYS ,0195 9,2
16 PETTYMYS ,0182 14,3
17 KAIPAUS ,0177 12,4
18 RAUHALLISUUS ,0173 14,4
19 IKÄVÄ ,0170 11,2
20 TOIVO ,0169 11,3
21 KATKERUUS ,0152 12,5
22 RIEMU ,0152 12,5
23 VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS ,0144 13,2
24 EPÄTOIVO ,0136 9,5
25 TYLSYYS ,0109 4,6
26 MYÖTÄTUNTO ,0107 7,5
27 EPÄVARMUUS ,0106 16,1
28 EPÄILY ,0105 11,4
29 APEUS ,0103 6,9
30 HELLYYS ,0100 13,0
31 HUOLI ,0100 8,0
32 SÄÄLI ,0098 14,4
33 ÄRTYMYS ,0095 9,4
34 HELPOTUS ,0095 11,6
35 EMPATIA ,0095 14,7
36 LUOTTAMUS ,0089 17,9
37 YLPEYS ,0088 17,0
38 NÄLKÄ ,0086 5,8
39 TURHAUTUNEISUUS ,0086 8,1
40 HÄPEÄ ,0083 15,6
41 KIPU ,0078 12,8
42 RAIVO ,0078 14,2
43 ROHKEUS ,0073 16,3
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Luettelosta voi havaita, että esimerkiksi tunnesana TYLSYYS on sijoittunut luetteloissa kes-
kimääräisen sijaintinsa (mP = 4,6) perusteella ihan kärkeen. Kognitiivisesti tärkein sana VI-
HAKIN jää siitä tässä suhteessa hivenen jälkeen. Koska TYLSYYS on kuitenkin mainittu
vain viisi kertaa ja VIHA 76 kertaa, TYLSYYDEN kognitiivisen tärkeyden indeksi oikeuttaa
sen vasta 25:nneksi. Vastaavasti ILON (n = 84) ja RAKKAUDEN (n = 83) kognitiivisen tär-
keyden indeksi on pienempi kuin VIHAN, koska kyseisten sanojen keskimääräinen sijainti
on luetteloissa jonkin verran myöhäisempi kuin vihan.

Kognitiivisen tärkeyden indeksi auttaa paitsi hahmottamaan tunnesanastoa suomen kie-
len kannalta myös suomalaisten kannalta: mitkä sanat ovat suomalaisille tärkeimpiä. Tar-
kastelenkin tunnesanoja ja tunnesanaryhmiä kognitiivisen tärkeyden perusteella tarkem-
min luvussa 5.

4.4 Tunnesanaston merkityksenmukainen ryhmittely

Tässä luvussa tavoitteenani on prosessinomaisestikin analysoida aineistoni sanat merkityk-
senmukaisiin ryhmiinsä ja kohti yhä tarkentuvampaa kuvausta. Kuten olen jo aiemmin to-
dennut, vaikka tunteita on ryhmitelty monin tavoin, mitään yhteistä ja yleisti hyväksyttyä
tunteiden ryhmittelykehikkoa ei ole eri tieteenalojen tutkimuksista saatavissa. Tunnesanoja
voidaan, kuten muitakin kompleksisia käsitteitä, ryhmitellä eri kriteerien perusteella ja
muodostaa typologioita tilanteen ja tarpeen mukaan.

Ortony, Clore ja Foss (1987: 348–355; ks. myös Clore – Ortony 1988: 374–380) hah-
mottelevat tutkimuksessaan niitä taksonomian ehtoja, joiden avulla affektiivisen sanaston
rakenne voidaan selvittää. Seuraava kuvio 3 esittää nämä ehdot, joiden mahdollisten toteu-
tumisten kautta sanasto ryhmittyy yhä eriytyneemmiksi ryhmiksi:

Taulukko 3. Jatkuu.
Tunnesana S mP

44 HÄMMÄSTYS ,0070 11,4
45 HIMO ,0067 14,9
46 HALU ,0067 9,0
47 KAUHU ,0065 18,3
48 INNOSTUS ,0064 18,8
49 TYHJYYS ,0063 9,5
50 HÄMMENNYS ,0063 11,1
51 MUSTASUKKAISUUS ,0061 17,9
52 SUUTTUMUS ,0061 16,3
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Kuvio 3. Affektiivisen sanaston taksonomia Ortonyn, Cloren ja Fossin mukaan.

Ortony, Clore ja Foss (1987: 341) päätyvät määrittelemään prototyyppisimmiksi tunteisiin
viittaaviksi sanoiksi ne, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

Within the taxonomy we propose, the best examples of emotion terms appear to be those that
(a) refer to internal, mental conditions as opposed to physical or external ones, (b) are clear
cases of states, and (c) have affect as opposed to behavior or cognition as predominant (rather
than incidental) referential focus.

Omassa tutkimuksessani tunnesanoja ovat ehdot a ja b täyttävät sanat eli sanat, jotka viit-
taavat sisäisiin, mentaalisiin mielen tiloihin. Kohdan c erottelu ei enää sellaisenaan palvele
tämän tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi tunteen, affektin ja kognition
erottaminen sinänsä on viimeaikaisten tunnetutkimustenkin valossa turhan kategorista.
Tunnesanan merkityksessä voi toki painottua ’affektiivisuus’ (esim. afraid, ashamed, fear,
in-love). ’Kognitiivisuus’ painottuu puolestaan sanoissa kuten astonished, bored, certain,
hopeful. ’Käyttäytymiseen’ liittyviä painotuksia on esimerkiksi sanoissa aggressive, merry,
passionate. (Ks. Ortony – Clore – Foss 1987: 362–364.) Otan tämäntyyppiset painotukset
ja merkitysten erot tarvittaessa huomioon, kun myöhemmin määrittelen sanojen merkityk-
siä komponenttien avulla.

Kuviossa 4 on Ortonyn, Cloren ja Fossin (1987) taksonomiaan pohjaava näkemykseni
siitä, miten tunnesanasto lähtökohdiltaan rakentuu. Luvussa 4.5.1 jatkan taksonomian ana-
lyysia edelleen. Taksonomiat sinänsä ovat luonteensa puolesta dikotomisia ja erottelevia,
joten niiden antama kuva kategorioista perustuu prototyyppisimpiin tapauksiin. Kaikki sa-
nat luokkien sumeilla väleillä eivät siten sijoitu vaivattomasti eri ryhmiin. (Vrt. Leino 1994:
19.) 

CONDITIONS

INTERNAL EXTERNAL

SUBJECTIVE OBJEKTIVE
EVALUATIONS DESCRIPTIONS
e.g., sexy e.g., abandoned

NONMENTAL MENTAL

PHYSICAL &
BODILY STATES
e.g., aroused AFFECT- BEHAVIORAL- COGNITION-

FOCAL FOCAL FOCAL
 
AFFECTIVE AFFECTIVE- AFFECTIVE- BEHAVIORAL COGNITIVE
STATES BEHAVIORAL COGNITIVE COGNITIVE CONDITIONS

CONDITIONS CONDITIONS CONDITIONS

e.g., happy e.g., cheerful e.g., encouraged e.g., careful e.g., certain
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Kuvio 4. Tunnesanojen ryhmittely.

Käsitteistäjä-kokija on inhimillinen olento, jonka tietoisuuteen ilmennyt asiantila enem-
män tai vähemmän vaikuttaa. Kokija havaitsee, ajattelee ja tuntee jotain, jonka hän sitten
käsitteistää jollakin ilmaisulla. (Vrt. Siiroinen 1999: 31.) Tunnesanasto voidaan jakaa ko-
kijan perspektiivin suhteen kahtia. Sisäisessä perspektiivissä tunne prosessoituu kokijassa
itsessään. Ulkoisessa tunnetta ei välttämättä edes ole, vaan puhuja esittää subjektiivisen ar-
vionsa, mielipiteensä tai esittää objektiivisen faktan jostakin henkilöstä, asiasta tai jopa it-
sestään, jolloin hän ikään kuin tarkastelee itseään ulkopuolelta (esim. Minuun iski ahneus).
(Ks. Langacker 1991a: 315–318.)

Sisäinen jakaantuu edelleen ruumiin tuntemuksiin, fyysiseen (esim. kipu, kiihko, halu,
energisyys) ja mielen tiloihin, mentaaliseen. Nämä kaksi ryhmää eivät tosiasiassa eroa näin
kategorisesti toisistaan, vaan ruumis ja mieli liittyvät toisiinsa. On myös tunnesanoja (esim.
kipu s. 93–94), jotka voidaan sijoittaa molempiin ryhmiin.

Mielen tilat voidaan jakaa mielialoihin43 (esim. alakuloisuus, synkkyys, melankolia) ja
varsinaisiin tunteisiin, tunnetiloihin. Nämä kaksi ryhmää eroavat merkitykseltään tunne-
prosessin selkeyden ja erityisesti ajan suhteen. Edellinen on prosessina staattisempi, koh-
teettomampi ja rajaamattomampi ”ala” ja jälkimmäinen rajallisempi, tapahtumallisempi.
Mielialoihin liittyy myös enemmän ’passiivisuutta’ kuin tunnetiloihin; ne eivät ole niin in-
tentionaalisia. Kokijan tietoisuuden aste ja ajattelun aktiivisuus voi siis vaihdella hyvinkin
paljon. Fokus tai eräänlainen tapahtumapaikka on kuitenkin pääasiallisesti mielessä.

Tunne(tiloihin) liittyy tietoisuutta: ajattelua, tahtomista ja haluamista. Prototyyppisim-
millään tunne voidaan hahmottaa tapahtumalliseksi prosessiksi, joka on energiapitoinen ja
lyhytkestoinen. Kokijan mielessä tapahtuu prosessin aikana jonkinasteinen muutos. Pro-
sessi voidaan myös hahmottaa tapahtumaksi, jonka fokus voi kokijan mielessä sijoittua ta-
pahtuman eri vaiheisiin tai tapahtumaan liittyviin olioihin, kuten aiheuttajaan, seurauksiin,

43. Rapola (1950: 28) pohdiskelee 50-luvulla artikkelissaan mielialan ja tunnelman eroja seuraavasti:
Nykyinen kielitunne vaistonnee mielialassa jotakin kiinteämpää, sisäisempää ja vaikeammin irroittu-
vaa, sen vallassa olevan yksilön tai ryhmän käyttäytymiseen vaikuttavaa, tunnelma taas tajuttaneen
enimmäkseen hetkellisemmäksi, hauraammaksi, usein jo valmiiksi irrotetuksi, esim. silloin, kun taitei-
lija on projisoinut sen teokseensa ja siitä se siirtyy teoksen henkeen eläytyvään tarkkailijaan. Voisi ehkä
sanoa niinkin, että mieliala syntyy meissä, tunnelma tulee meihin. Edellinen on sydämen asukas, jäl-
kimmäinen vain vierailija.

TUNNESANASTO
käsitteistäjä-kokija

SISÄINEN ULKOINEN
esim. urheus

FYYSISET MIELEN TILAT
TUNTEMUKSET

esim. kipu
MIELIALA TUNNE(TILA)

esim. alakuloisuus, esim. riemu, toivo, pettymys, pelko, intohimo
synkkyys viha, ylpeys, häpeä, rakkaus, kateus, ihmetys
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kohteeseen. Toisin sanoen kokijan mielessä tapahtuman eri puolet voivat esiintyä korostei-
sina.

Langacker (1991a: 208–211) vertaa ihmisen tapaa hahmottaa tilannetta, johon osallistuu
kaksi tai useampia keskenään vuorovaikutuksessa olevaa oliota voimadynamiikkaan (esim.
Talmy 1988) tukeutuen, jolloin voima siirtyy objektista kontaktin kautta toiseen (ns. biljar-
dipallomalli). Toisaalta tällaista tapahtumaa voidaan Langackerin mukaan verrata näyttä-
möön, jossa on puitteet ja osanottajat, joilla on erilaisia rooleja. Croftin (1991: 219) mukaan
mentaalisten verbien kuvaamassa tapahtumassa kokijan ja ärsykkeen välinen suhde on kak-
sisuuntainen. Toisaalta kokija kiinnittää huomion ärsykkeeseen, ja toisaalta ärsyke vaikut-
taa kokijaan.

Seuraavaksi esittelen keräämäni aineiston sanaston ryhmittymisen lähinnä edellisen si-
vun kuvion 4 pohjalta. Ryhmityksessä on mukana myös ei-prototyyppisiksi tai jopa ”vää-
riksi” luokittelemani vastaukset:

1. mielen tilat

2. fyysiset tuntemukset

3. käyttäytymisenä näkyvä tunneilmaisu

4. luonteen kuvaus tai ominaisuus

5. muita tunteeseen liittyviä assosiaatioita, seurauksia, asenteita, tunteisiin jollakin
muulla tavalla liittyviä sanoja tai tunteiden suhteen selittämättömiä ”vääriä” vastauk-
sia. 

1. mielen tilat
Mielen tiloihin sijoitin siis kognitioperustaisia tunteita ja mielialoja nimeävät sanat. Näi-
den sanojen yhteinen peruskomponentti on luonnollisen semanttisen metakielen avulla il-
maistuna ”joku tuntee jotakin mielessään”. Koska mielen tilat ovat niitä, joita jatkossa
tutkin tarkemmin, kelpuutan siihen tässä vaiheessa sanoja väljästi, jotta luokan sumeatkin
edustajat tulisivat mukaan. Luettelen seuraavassa tähän ryhmään kuuluvat sanat yleisyys-
järjestyksessä:

ilo (84), rakkaus (83), viha (76), suru (73), pelko (50), onnellisuus (42), kateus (37), ahdis-
tus (35), tyytyväisyys (29), väsymys (28), pettymys (26), rauhallisuus (25), inho (23), masen-
nus (23), kaipaus (22), tuska (22), ihastus (20), ikävä (19), katkeruus (19), riemu (19), toivo
(19), välinpitämättömyys (19), jännitys (18), epävarmuus (17), luottamus (16), ylpeys (15),
sääli (14), empatia (14), epätoivo (13), häpeä (13), hellyys (13), kauhu (13), innostus (12),
rohkeus (12), epäily (12), helpotus (11), mustasukkaisuus (11), raivo (11), varmuus (11),
himo (10), levottomuus (10), suuttumus (10), toivottomuus (10), ärtymys (9), apeus (8),
huoli (8), hämmästys (8), myötätunto (8), halveksunta (7), hermostuneisuus (7), hämmennys
(7), kiitollisuus (7), odotus (7), onnettomuus (7), turhautuneisuus (7), usko (7), yksinäisyys
(7), apaattisuus (6), arkuus (6), halu (6), intohimo (6), itsevarmuus (6), kiukku (6), levolli-
suus (6), lämpö (6), rauhattomuus (6), syyllisyys (6), tyhjyys (6), aggressio (5), alakuloisuus
(5), energisyys (5), epäluulo (5), hilpeys (5), kaiho (5), katumus (5), kiinnostus (5), tasapai-
noisuus (5), turvallisuus (5), tylsyys (5), tyytymättömyys (5), ujous (5), vapaus (5), alistunei-
suus (4), haikeus (4), harmi (4), hyvä olo (4), kiihko (4), kiihtyneisyys (4), kiintymys (4), kyl-
lästyminen (4), murhe (4), nautinto (4), onnistuneisuus (4), riidanhaluisuus (4), sympatia
(4), uteliaisuus (4), vahvuus (4), vapautuneisuus (4), voimakkuus (4), avuttomuus (3), epä-
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tietoisuus (3), epäusko (3), hartaus (3), huvittuneisuus (3), hätäännys (3), ihmetys (3), kauna
(3), kiusaantuneisuus (3), kunnioitus (3), kärsimys (3), läheisyys (3), lämpimyys (3), onttous
(3), toiveikkuus (3), turtumus (3), vaivaantuneisuus (3), voimattomuus (3), välittäminen (3),
yllättyneisyys (3), ärsyyntyminen (3), alemmuus (2), epämiellyttävyys (2), etovuus (2), halti-
oituminen (2), haluttomuus (2), happamuus (2), huolettomuus (2), hylättyys (2), ikävystynei-
syys (2), kireys (2), kostonhalu (2), kärsimättömyys (2), lamaannus (2), lannistuneisuus (2),
loukkaantuneisuus (2), mielihyvä (2), paine (2), paniikki (2), penseys (2), pitkästyminen (2),
pitäminen (2), rentous (2), stressi (2), surkeus (2), suruttomuus (2), synkkyys (2), tsemppi
(2), tulistuminen (2), tunteettomuus (2), tyydytys (2), uhma (2), uho (2), vajavuus (2), vas-
tenmielisyys (2), vitutus (2), ylemmyys (2), ylenkatse (2), ymmärtäväisyys (2), äreys (2)

Seuraavat tähän ryhmään kuuluvat sanat on mainittu vain kerran44:
antipatia, arvostus, arvoton, autius, burn out, ei-pitäminen, elämänilo, epäkunnioitus, epä-
luottamus, huojentuneisuus, huonous, hurma, huuma, hykerrys, hysteria, hyvä mieli, häveli-
äisyys, hävinneisyys, iloton, jaksamattomuus, kaikkivoipuus, kammo, keljutus, kepeys, leik-
kimieli, liikutus, lohduton, lumoutunut, melankolia, merkityksetön, mielenrauha, mielipaha,
mielissään, motivoituneisuus, nolo, närkästynyt, nöyrä, orpous , paremmuus, peloton, pie-
nuus, poissaoleva, pätemättömyys, rakkaudettomuus, riittämättömyys, saamattomuus, sivul-
lisuus, tietoisuus, tietämättömyys, torjuva, turvattomuus, tympääntynyt, työnilo, täyttymys,
uhka, ulkopuolisuus, uskallus, uupumus, vahingonilo, vakuuttuminen, vallanhimo, vastuu,
viehättyminen, vieraus, vilpitön. vireys, voitonriemu, voittamattomuus, ylivertaisuus,
ymmärrys, ynseys

Seuraavat sanat kuvaavat mielialoja, joita yhdistävät kestoa kuvaava ”mieli on tällainen
kauan aikaa” ja passiivisuutta kuvaava komponentti ”en ajattele tai tee mitään”:

välinpitämättömyys (19), apeus (8), apaattisuus (6), tyhjyys (6), alakuloisuus (5), tylsyys (5),
alistuneisuus (4), surkeus (2), synkkyys (2), hartaus (1), ilottomuus (1), melankolia (1), mie-
lenrauha (1), poissaolevuus (1), rauhallisuus (1), tasapainoisuus (1)

Tasapainoisuus, mielenrauha, hartaus ja rauha sisältävät myönteisyyden merkityksen.
Positiivista mielialaa kuvaavia ja osin ominaisuuteenkin viittaavia sanoja ovat muun
muassa hilpeys, kepeys, huolettomuus ja suruttomuus. Esimerkiksi apeus, alakuloisuus ja
melankolia ilmaisevat mielipahan mielialoja ja liittyvät siten myös surun merkitykseen.
Rauha liittyy merkitykseltään sekä mielialaan että tunnetilaan.

2. fyysiset tuntemukset
Fyysisiin tuntemuksiin eli ruumiillisiin tunteisiin, sijoitin sanat, joiden peruskomponentti
on ”joku tuntee jotakin ruumiissaan”. Kognitiivinen prosessointi ei ole fyysisen tunte-
muksen yhteydessä suljettu poiskaan, mutta tunteen perusta on selkeästi fyysinen:

kipu (10), kylmyys (7), pirteys (7), nälkä (5), energisyys (5), lämpimyys (4), viileys (3), kuu-
muus (3), jano (2), rentous (2), vilu (2), vireys (2), virkeys (2), kylläisyys (1), heikotus (1),
hikoilu (1), huono olo (1), paleleminen (1), puutuminen (1), raukeus (1).

44. Kerran mainittuja sanoja oli kaikkiaan 306. Koko aineistosta ne olivat noin 15 %. Kerran mainitut sanat oli-
vat merkityksiltään toisiinsa verrattuna heterogeeninen ryhmä, lähinnä viidenteen eli muihin sanoihin sijoit-
tuvista sanoista muodostuva. Poimin sieltä ainoastaan mielen tiloihin, tuntemuksiin ja käyttäytymiseen liit-
tyvät sanat, joita oli yhteensä 74. Jäljelle jääneitä kerran mainittua sanaa, joita oli 232 (n. 12 % koko aineis-
tosta), en pitänyt enää työn tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiseksi ryhmitellä enempää.
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Näitä sanoja voidaan käyttää myös kuvaannollisesti tunteista tai suhtautumisesta puhutta-
essa. Esimerkiksi PS:n mukaan voidaan puhua rakkauden kivuista (s.v. kipu), olla sydän
kylmänä pelosta (s.v. kylmä), rakkauden, seikkailujen nälkä (s.v. nälkä), lämpimistä tun-
teista jotakin kohtaan (s.v. lämmin). 

3. käyttäytymisenä näkyvä tunneilmaisu
Käyttäytymisenä näkyvät tunneilmaisut muodostavat myös varsinaisia tunnesanoja sivua-
van ryhmänsä, joita yhdistää siis komponentti ”joku tuntee jotakin: joku tekee jotakin”:

nauru (6), itku (5), hymy (5), murjotus (4), kyynelehtiminen (1), mökötys (1), kirkaisu (1),
pakoileminen (1), rähjäys (1).

4. luonteen kuvaus tai ominaisuus 
Oman ryhmänsä muodostavat vastaukset, jotka kuvaavat lähinnä ihmisen luonnetta ja
ominaisuuksia. Niissä puhuja eli käsitteistäjä arvioi ja nimeää pääasiassa muuta kuin omaa
mieltään tai kehoaan. Joitakin sanoista voidaan satunnaisesti käyttää tunnetilan nimitykse-
nä, mutta se ei ole niiden perustehtävä. Esimerkiksi sekavuus ja ailahtelevuus voivat mää-
rittää mielentilan ominaisuutta. Mainitsen seuraavassa kaikki tähän ryhmään kuuluvat, vä-
hintään kaksi kertaa mainitut sanat: 

hauskuus, lempeys, kärsivällisyys, riehakkuus, huumorintaju, rehellisyys, ilkeys, valoisuus,
harmaus, itsekkyys, anteliaisuus, laiskuus, aurinkoisuus, herkkyys, avoimuus, avuliaisuus,
itsenäisyys, huolehtivuus, haaveilevuus, petollisuus, uhrautuvuus, vilkkaus, sieto, täydelli-
syys, kovuus, mukavuus, urheus, tärkeys, sankarillisuus, kyynisyys, lakonisuus, kuoletta-
vuus, koppavuus, hempeys, koomisuus, kuuliainen, laupeus, kuolemattomuus, leikkisä, miet-
teliäisyys, muikea, lepsuus, myrskyisä, määrätietoinen, määräävyys, korkeus, heikko, kilt-
teys, sekavuus, ailahtelevuus.

5. muut
Ryhmään muut sijoitin sanat, joille ei löytynyt luontevaa paikkaa aiemmista ryhmistä.
Luettelen seuraavassa kaikki vähintään kaksi kertaa mainitut tähän ryhmään sisällyttämäni
sanat:

anteeksianto, positiivisuus, riita, voimakkuus, ystävyys, kaveruus, kesäpäivät, negatiivisuus,
neutraalius, kiire, aktiivisuus, sovinto.

Suurin osa tämän ryhmän sanoista liittyy tunteisiin ja ovat siten perusteltavissa testin vas-
tauksina. Positiivisuus, negatiivisuus, neutraalius ja aktiivisuus ovat tunteisiin liittyviä
ominaisuuksia. Riita, sovinto ja anteeksianto ovat tapahtumia ja tekoja, joissa tunteilla on
tärkeä merkityksensä. Kesäpäivät on esimerkki sanoista, jotka assosioituvat sanaan tunne.
Kerran mainituissa sanoissa oli paljon tällaisia assosiaatioita, esimerkiksi

kukka, aamu, elonkorjuu, omat tyttäret, metsä, kesä, ranta, katse, sydän, syksy, synti, ero,
terve, tähti, elämä, varjot.45 

45. Kahdella vastaajista (mies ja nainen) oli suurin osa tällaisia assosiaatioita. Olin pyytänyt vastaustilanteessa
koehenkilöä sanomaan ääneen pari kolme ensimmäistä mieleensä tullutta sanaa varmistaakseni, että tehtävä
oli ymmärretty, joten vastaajat ovat siirtyneet assosiaatioihin luetteloinnin myöhemmässä vaiheessa.
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4.5 Luonnollinen semanttinen metakieli suomen kielessä ja kielellä

Kuvaan yksittäisten tunnesanojen skenaariot suomen kielen semanttisilla primitiiveil-
lä, jotka olen muodostanut kokeilemalla ja eksplikoimalla aineistoni suomen kielen tyypil-
listen tunnesanojen prototyyppisiä skenaariota. Tavoitteenani oli pieni ja monikäyttöinen
sanasto, jolle sain perustan tähänastisista, eri kieliin kohdistuneista luonnollisen semantti-
sen metakielen kehittelyn tuloksista. Suomen kielen luonnollisen semanttisen metakielen
ja semanttisten primitiivien tutkimusta ei ole laajasti aiemmin tehty, joten seuraava esitys
on hypoteettinen ja kehitelty erityisesti tunnesanojen merkitysten selittämistä varten.

Tunnesanojen merkityksen kuvauksen tunneprimitiivistö:
Prosessin osallisia MINÄ/ITSE, IHMINEN/HÄN/JOKU,

ASIA/JOKIN, TÄMÄ, MUU/TOINEN
Arviointi HYVÄ, PAHA/HUONO
Kognitiiviset prosessit AJATELLA, TIETÄÄ, HALUTA,

TUNTEA, VOIDA (’kyetä’)
Toiminta TEHDÄ, TAPAHTUA
Olemassaolo OLLA / OLLA OLEMASSA
Aika KUN, NYT, ENNEN, JÄLKEEN, KAUAN AIKAA, VÄHÄN

AIKAA, JONKIN AIKAA, JOSKUS
Tila, paikka MIELI, RUUMIS46, LÄHELLÄ, SISÄLLÄ,
Varmuus, mahdollisuus EI/KIELTO, TOTTA, EHKÄ, SAATTAA, -ISI-
Logiikka KOSKA/VUOKSI, JOS
Vahvistaminen HYVIN (’erittäin’)
Vertailu KALTAISUUS, ENEMMÄN/LISÄÄ, VÄHÄN.

Ryhmittelin tunnesanojen määrittelyssä tarvitsemani primitiivit hieman totutusta poiketen.
En siis oleta, että ryhmittelyni olisi tarkoituksenmukainen muiden kuin tunneprimitiivien
yhteydessä. Esimerkiksi Goddard (2002: 14) ja Wierzbicka (1999: 36–37) ovat järjestelleet
primitiivit seuraaviin ryhmiin (ks. s. 55–56): Substantives / Determiners / Quantifiers /
Evaluators / Descriptors / Mental predicates / Speech / Action, events and movement / Exis-
tence and possession / Life and death / Time / Space / Logical concepts / Intensifier, Aug-
mentor / Taxonomy, partonomy / Similiarity.

Koko tunneprosessia voisi luonnehtia esimerkiksi seuraavanlaisen yksinkertaisen skee-
man avulla (ks. White 2000: 32):

TAPAHTUU JOTAIN → TUNNE → AJATUS / TOIMINTA

Skeemassa olevaa ”tunnetta” ei voi sinänsä erottaa kuvauksen kohteeksi, vaan tunnesanan
merkitys hahmottuu koko prosessin kautta. Prosessin osalliset ovat primitiivejä, joita voisi
luonnehtia lähinnä kokijoiksi, kohteiksi ja aiheuttajiksi.

Kokija arvioi kokemustaan joko hyväksi tai pahaksi/huonoksi. Arvioinnin kielikohtai-
suus ilmenee muun muassa siinä, että englannin kielen primitiivi BAD ei ole suomen kie-

46. Olen käyttänyt työssäni ruumis-sanaa sen ”kalmomaisuudesta” huolimatta enkä kehoa, koska ruumis on
merkitykseltään konkreettisempi kuin keho. PS kehämäärittelee ruumiin (s.v. ruumis) ’ihmisen ja eläimen
koko elimistöksi’ ja kehon (s.v. keho) ’elävän ihmisen (t. eläimen) ruumis. 1. elävänä: keho 2. kuolleena:
kalmo’. Tavallisempana kuin sanaa kehollinen PS (s.v. kehollinen) pitää kuitenkin ilmausta ruumiillinen,
jonka se määrittelee myös ’fyysiseksi (henkisen vastakohtana)’ (s.v. ruumiillinen). 
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lessä ihan ongelmaton. Suomen mielipahan ’pahuus’ on neutraali, negatiivisen tunteen
merkitykseen kuuluva. Mutta pelkästään sana paha on jo sinällään arvottavampi ja erään-
laisen moraalisen merkitysvivahteen sisältävä. Sana huono tuo puolestaan mieleen ’arvos-
telun’ merkityksen. Niissä molemmissa on ’kielteisyyden’ ydin, joka tilanteen mukaan kie-
lentyy leksikaaliseksi yksiköksi huono tai paha. Tunnesanojen kuvauksissa hyvän ja pa-
han/huonon dikotomiaa tarvitaan myös muiden asioiden kuin varsinaisten tunnekokemus-
ten laadun arvioinnissa.47

Kognitiivisiin prosesseihin kuuluvat primitiivit, jotka kuvaavat ihmisen mentaalisia,
mielen tapahtumia ja ajatuksia (AJATELLA, TIETÄÄ, HALUTA, TUNTEA). Sijoitin tä-
hän ryhmään myös primitiivin VOIDA ’kykenemisen, osaamisen, pystymisen’ merkityk-
sessä.

Ajattelun tietoisuus ei kuitenkaan ole samanasteista eri tunteissa. Mietittäväksi jää,
kuinka tietoista ajatteleminen on esimerkiksi silloin, kun kokijasta pelkästään ”tuntuu hy-
vältä” tai ”tuntuu pahalta”. Churchlandin (2004: 134) näkemyksen mukaan edellä mainitun
tyyppiset tuntemiset voivat juontua ”esi-itsen” kehollisten tuntemusten tasolta, jolloin nii-
hin ei sisältyisi ajattelua tietoisessa mielessä.48 Prosessia olisi mahdollista hahmottaa täl-
löin pelkästään FEEL-primitiivin avulla.

Olemassa olemista ilmaistaan eksistentiaalisilla primitiiveillä OLLA / OLLA OLE-
MASSA. Näiden kahden välillä ei tunnesanojen merkitysten kuvauksissa käytännössä ole
juuri merkityseroa. Primitiiviksi voisikin nimetä verbin OLLA, jonka merkitys on ’olla ole-
massa’. Toisaalta esimerkiksi lauseessa Olen olemassa olemisen toteaminen saa tietoisem-
man ja abstraktimman merkityksen kuin konkreettisemmin tajuttava Olen. Vielä vähäisem-
mäksi olla-verbin eksistentiaalisuus käy esimerkiksi ilmauksissa, kuten Olen tässä/kotona/
suruissani, joissa se liittyy paikan ilmaisemiseen (ks. Wierzbicka 1996: 125).

Toiminnan kuvaamisessa tarvitaan aktiivista ja konkreettisempaa tekemisen (TEHDÄ)
primitiiviä sekä passiivisempaa ja abstraktimpaa tapahtumisen (TAPAHTUA) primitiiviä.

Tunneprosessin kuvauksessa ajan tai keston määrittely on toisaalta luonteenomaista ja
perustavaa laatua oleva seikka, mistä kertoo jo ajan ryhmään kuuluvien primitiivien moni-
naisuus. Toisaalta tunneprosesseihin liittyvien ajanjaksojen määrittely on varsin sumeaa ja
subjektiivista. Esimerkiksi primitiivien VÄHÄN AIKAA ja JONKIN AIKAA välistä eroa
on joidenkin tunteiden kohdalla vaikea arvioida. Olen myös kirjannut omaksi primitiivik-
seen ajankohtaa ilmaisevan primitiivin JOSKUS.49

Erityisesti tunnesanojen merkityksen kehyksen tilan ja paikan hahmottamisessa tarvi-
taan tunteen lähteen tai pääasiallisen prosessointipaikan ilmaisevat primitiivit MIELI ja
RUUMIS:

”joku tuntee jotakin mielessään” (esim. ilo)
”joku tuntee jotakin ruumiissaan” (esim. nälkä)

Oman arviointiryhmänsä muodostavat esimerkiksi tapahtumien varmuuden ja mahdolli-
suuden, modaalisuuden arviointi. Kielto sulkee tapahtumisen mahdollisuuden pois tai kiel-
tää varmuudella minkä tahansa prosessiin liittyvän asian. Primitiivit EHKÄ ja SAATTAA

47. Käytän komponenteissa ”pahaa” edustamassa joko ”pahaa”, ”huonoa” tai ”pahaa/huonoa”. Toisiin ihmisiin
tai itseen suhtautumista ilmaisevien tunnesanojen komponenteissa ”huonoa”.

48. Kiitän tämän näkemyksen tarjoamisesta työni esitarkastajaa Oili Karihalmetta. 
49. Wierzbickan ja Goddardin (2002: 14) primitiiviluettelossa primitiiviä SOMETIMES ei ole kirjattu erik-

seen, vaikka Wierzbicka käyttääkin sitä tunneskenaarioissaan.
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tuovat arviointiin lieventävän tai aprikoivan lisänsä. Kyseiset primitiivit ovat toisinaan var-
sin limittyviä, mutta en kuitenkaan ole yhdistänyt niitä, koska ne eivät kuitenkaan ole aina
riittävän synonyymisia, joten niiden erottaminen mahdollistaa tarkemman kuvauksen. Esi-
merkiksi pelon merkityksen selittämisessä komponentti ”jokin paha saattaa tapahtua” on
mielestäni kuvaavampi kuin komponentti ”jokin paha ehkä tapahtuu”. Komponentti ”jokin
paha saattaa tapahtua” ilmaisee pelkoon liittyvää ’avuttomuutta’. Käytin merkitysten seli-
tyksissä tapahtuman mahdollisuuden arvioinnissa myös konditionaalia (-ISI-), jonka erotin
selkeyden vuoksi omaksi primitiivikseen, vaikka se poikkeaakin luonteeltaan muista.

Tunnesanojen merkityksen kuvaukseen liittyy olennaisesti tunteen aiheuttajan tai syyn
ja seurauksen määrittely, johon tarvitaan prosessin logiikkaa kuvaamaan primitiiviä KOS-
KA/VUOKSI. Primitiivi JOS kuvaa samoin tapahtumien logiikan ehtoja ja ehdollisuutta
(vs. ’mahdollisuus’).

Primitiivi HYVIN merkityksensä mukaisesti vahvistaa sanaa, jota se määrittää kuten
esimerkiksi ”hänestä tuntuu hyvin hyvältä (vs. hyvältä)” tai ”hänestä tuntuu hyvin pahalta
(vs. pahalta)”.

Vertailun ryhmään sijoitin primitiivit, joissa vertailun lähtökohtana on jonkin asian tai
ominaisuuden oletettu prototyyppinen laatu tai määrä.

4.5.1 Varsinaisten tunnesanojen merkityksenmukainen ryhmittely

Varsinaisiksi tunnesanoiksi nimesin aineistoni yksiselitteisimmin tunnesanoiksi arvioimani
(s. 83–84, 120) pääasiassa mielen tunteita ja mielialoja kuvaavat sanat.50 Kysymyksessä
ovat siis sanat, jotka ovat hahmotettavissa kokijan ajattelun51 kautta. Seuraavassa kuviossa
5 olen esittänyt näiden tunnesanojen merkityksenmukaisen ryhmittelyn perusteet. Ryhmit-
telyni lähtökohta perustuu pääasiassa Wierzbickan tutkimuksiin. Olen kuitenkin kehitellyt
ryhmäjakoa oman aineistoni kannalta kuvaavammaksi.

50. Mukana on myös joitakin fyysisiin tunnesanoihinkin luokiteltavissa olevia sanoja: kipu, nälkä, virkeys,
vireys, energisyys ja rentous. 

51. Kuviossa olevat lainausmerkit viittaavat ajatteluun.
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Kuvio 5. Aineistoni varsinaisten tunnesanojen ryhmittely.

Merkityksenmukainen pääryhmittely perustuu neljään dimensioon ja niitä leksikaalisesti
vastaaviin, luonnollisella semanttisella metakielellä luonnehdittuihin komponenttien pe-
rusyksiköihin. Koska tunnesanojen merkitysryhmien pääjaottelu nojautuu paljolti näihin
yksiköihin, dimensioita kuvaavat komponentit ovat eräänlaisia protokomponentteja:

ARVIOINTI ”jotakin hyvää” vs. ”jotakin pahaa”
TOIVOTTUUS ”haluan” vs. ”en halua”
SUHTAUTUMINEN ”ajattelen itsestäni” vs. ”ajattelen toisista”.
TIETÄMINEN ”tiedän” vs. ”en tiedä”

Dimensionaalisuutta ei ole syytä ymmärtää tiukan dikotomisesti. Sen tehtävä on auttaa
hahmottamaan tunteiden semanttisen kentän ulottuvuuksia tarkempaa analyysia varten.
Langackerkin (1987: 151) toteaa, että tunteiden merkityskenttää voi kuvata muutamilla so-
pivilla dimensioilla, mutta tiukkaa pelkästään parametreille perustuvaa kuvausta hän ei pi-
dä välttämättä adekvaattina tunnetilojen ja kokemusten kuvausten menetelmänä.

Joidenkin tunnesanojen yhteydessä on arvioitava tapahtumisen varmuutta. Tunteet
voivat olla jo tapahtuneen tai tapahtumassa olevan seurausta eli ne perustuvat puhujan ko-
kemuksen mukaan todellisiin tapahtumiin (esim. riemu, ihastus, helpotus, tyytyväisyys,
pettymys, katkeruus) tai hypoteettiseen, mahdollisesti tapahtuvaan (esim. toivo, jännitys,
pelko, kauhu, jännitys). Kun tunne fokusoituu menneeseen tai tähän hetkeen, syntyy sana-
ryhmä, josta käytän nimitystä ”tapahtuminen on totta”. Totuus ei tässä yhteydessä sisällä
muuta arvoarvostelmaa kuin tapahtuneen tai tapahtumassa olevan seikan tapahtuvaksi to-
teamisen. Tapahtunut sinänsä voi olla esimerkiksi väärinkäsitys tai mielikuvitusta. Vastaa-
vasti komponentti ”tämä saattaa tapahtua” ilmaisee sen, että tunteeseen liittyvä tapahtuma
on mahdollista ja se sijoittuu tulevaisuuteen. Näiden kahden komponentin väliin tapahtu-
misen varmuuden suhteen sijoittuu vielä potentiaalinen mutta kokijan hyvinkin varmaksi
olettama ”tämä tapahtuu”.
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Joihinkin tunnesanoihin liittyy toivottuuden arviointi, jolloin tunteen kokija haluaa
(esim. intohimo, kiihko) tai ei halua sitä, mitä tapahtui tai tapahtuu, ja hän protestoi ainakin
mielessään. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi inho, raivo, närkästyminen, keljutus. 

Joidenkin tunnesanojen merkityksen fokus on ihmisen suhtautumisessa itseensä tai
muihin eli ihmiseen sosiaalisena olentona. Hän voi tuntea ajatellessaan itseään, peilates-
saan tekojaan tai osuuttaan joihinkin tapahtumiin, häpeää, syyllisyyttä, ylpeyttä, itsevar-
muutta. Vastaavasti ihminen voi tuntea esimerkiksi kateutta, vahingoniloa, rakkautta, kun-
nioitusta ajatellessaan toisia ihmisiä.

Aineistostani nousi ihan oma tunteisiin liittyvä ryhmänsä, jonka sijoitin tietämisen ke-
hykseen. Filosofi Niiniluoto (1996b: 113) puhuu tässä yhteydessä doksastisista ja epistee-
misistä tunteista, jotka syntyvät tiedonhankinnan yhteydessä. Mielestäni tällaisia sanoja
olivat esimerkiksi uteliaisuus, ihmetys, varmuus, hämmästys. Näissä sanoissa ’kognitiivi-
suuden’ merkitys on painottunut. Ne viittaavat tietämiseen, uskomiseen tai ajatteluun sekä
muun muassa haluun käsitellä uutta tietoa (Ortony – Clore – Foss 1984: 352). ’Tietoiseksi
tulemisen’ merkitys on mukana muidenkin ryhmien sanoissa. Onhan komponentin ”tapah-
tuminen on totta” lähtökohta jo siinä, että kokija tiedostaa jotakin tapahtuneen.

Tunnesanat voidaan jakaa myös kolmeen eri ryhmään tunteen myönteisyyden, kieltei-
syyden tai neutraaliuden mukaan. Prototyyppisiä esimerkkejä myönteisistä ovat ilo, on-
nellisuus, turvallisuus, rakkaus. Kielteisiä tunnesanoja ovat esimerkiksi suru, pelko, viha,
häpeä, inho, kateus. Neutraaleja tunnesanoja ovat puolestaan esimerkiksi hämmästys, ih-
metys, yllättyneisyys.

Koska tunnesanat sisältävät yleensä useita eri komponentteja, ne voivat olla vastakohta-
suhteessa keskenään yksittäisten komponenttien tai komponenttien perusyksiköiden suh-
teen kuten ”hyvä” vs. ”paha”, ”nyt” vs. ”aiemmin” vs. ”tämän jälkeen”, ”jollekin” vs. ”mi-
nulle”, ”en voi tehdä mitään” vs. ”en tiedä, mitä voisin tehdä” jne. Sanat voivat siten muo-
dostaa keskenään erilaisessa semanttisessa suhteessa olevia luokkia. (Wierzbicka 1994:
442.)

Tunnesanat voidaan jakaa myös tapahtuma-ajan suhteen eri ryhmiin. Tunne voi fo-
kusoitua tapahtumaan, joka on jo tapahtunut tai on tapahtumassa parhaillaan (esim. ilo, on-
ni, suru, pettymys, viha) tai joka sijoittuu tulevaisuuteen (esim. toivo, pelko). Tämäkään ja-
ko ei ole kaikkien sanojen kohdalla relevantti (esim. rakkaus, ylpeys, rauha). Aika on luon-
nollisesti yhteydessä myös tapahtuman varmuuteen, koska tuleva on kokijan kannalta epä-
varmempaa kuin mennyt tai parhaillaan tapahtuva.

Kokijan aktiivisuus, eräänlainen olemassaolon intensiteetti, tulee arvioiduksi esimer-
kiksi seuraavien komponenttien kautta: ”haluan tehdä jotain”, ”en halua tehdä mitään”, ”en
tee mitään”, ”ei mitään muuta (nyt)”.

Esitän seuraavaksi aineistoni varsinaisten tunnesanojen merkityksenmukaiset ryh-
mät. Kutakin ryhmää yhdistää ainakin yksi protokomponentti. Sijoitin kunkin tunnesanan
vain yhteen ryhmään ja syntyneistä ryhmistä mielestäni parhaaseen mahdolliseen, vaikka
varsin perusteltua on monien sanojen merkityksen hahmottaminen myös jonkun toisen
komponentin tai skenaarion kautta. Pääryhmien esitysjärjestys nojaa lähinnä Wierzbickan
(1999: 49) käyttämään. Ryhmät ja yksittäisen ryhmän sanat eivät ole minkään tunnusluvun
mukaisessa järjestyksessä. Olen hahmotellut merkitysryhmien ja ryhmien sanojen järjes-
tyksen jatkumonluontoisesti vaihtuvina semanttisia kenttinä. Sanalistakin on konteksti; sa-
nan sijoittaminen tiettyyn ryhmään tai yhteyteen antaa jo itsessään sille kehyksen lukijan
tajunnassa.
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Lihavoidut tunnesanat kuuluvat kognitiivisen tärkeyden indeksin mukaan suomalaisten
mielissä 52 kognitiivisesti tärkeimmän tunnesanan joukkoon ja ovat samalla parhaimpia
merkitysryhmänsä edustajia. Nimitän näitä sanoja tyypillisiksi tunnesanoiksi. Analysoin
myöhemmin luvussa 4.5.2 näiden tyypillisten tunnesanojen merkityksiä luonnollisen se-
manttisen metakielen avulla. Siinä yhteydessä pohdin myös joidenkin sanojen skenaario-
vaihtoehtoja.

I ”Jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu”

”Tapahtuminen on totta”
ILO, ELÄMÄNILO, TYÖNILO, RIEMU, VOITONRIEMU, ONNELLISUUS, TYYTYVÄI-
SYYS, TYYDYTYS, TÄYTTYMYS, IHASTUS, VIEHÄTYS, LUMOUTUMINEN, HURMA,
HUUMA, INNOSTUS, HALTIOITUMINEN, HELPOTUS, HUOJENTUNEISUUS,
VAPAUS, HUOLETTOMUUS, SURUTTOMUUS, HYVÄ MIELI, MIELIHYVÄ, TYYDYTYS,
MIELISSÄÄN, LEIKKIMIELI, HUVITTUNEISUUS, HYKERRYS, HILPEYS, KEPEYS

”Jotakin hyvää tapahtuu tai saattaa tapahtua”
TOIVO, TOIVEIKKUUS, ODOTUS, RENTOUS

II ”Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”

”Tapahtuminen on totta” 

SURU, MURHE, TUSKA, KIPU, PETTYMYS, KATKERUUS, TURHAUTUNEISUUS,
ONNETTOMUUS, KÄRSIMYS, LOHDUTTOMUUS, MIELIPAHA

”Jotakin pahaa tapahtuu tai saattaa tapahtua”
HUOLI, PELKO, HÄTÄ, PANIIKKI, HYSTERIA, JÄNNITYS, KAUHU, KAMMO, UHKA,
LEVOTTOMUUS, HERMOSTUNEISUUS, RAUHATTOMUUS, KÄRSIMÄTTÖMYYS,
AHDISTUS, PAINE, STRESSI, EPÄTOIVO, TOIVOTTOMUUS

III ”En halua”

”En halua, että tällaista tapahtuu” 
VIHA, AGGRESSIO, RAIVO, SUUTTUMUS, KIUKKU, TULISTUMINEN, KELJUTUS,
VITUTUS, NÄRKÄSTYMINEN, LOUKKAANTUNEISUUS, ÄRSYYNTYMINEN, ÄRTY-
MYS, HARMI, KIREYS, ÄREYS, TYYTYMÄTTÖMYYS, HAPPAMUUS 

”En halua tätä”
INHO, ETOVUUS, VASTENMIELISYYS, EPÄMIELLYTTÄVYYS, TYMPÄÄNTYNEISYYS,
KYLLÄSTYMINEN, IKÄVYSTYNEISYYS, PITKÄSTYMINEN

”En halua mitään”
VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS, HALUTTOMUUS, ILOTTOMUUS, PENSEYS, TURTUMUS,
POISSAOLEVUUS, APEUS, ALAKULOISUUS, MELANKOLIA, APAATTISUUS, TYL-
SYYS, TYHJYYS, AUTIUS, SURKEUS, SYNKKYYS

”En halua tehdä mitään”
VÄSYMYS, MASENNUS, BURNOUT, UUPUMUS, VOIMATTOMUUS, LAMAANNUS,
SAAMATTOMUUS, JAKSAMATTOMUUS
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”En halua mitään muuta”
RAUHALLISUUS, MIELENRAUHA, TASAPAINOISUUS, LEVOLLISUUS, HARTAUS,
TÄYTTYMYS, TURVALLISUUS, HYVÄ OLO

IV ”Haluan”

”Haluan tätä”
HIMO, AHNEUS, KIIHKO, INTOHIMO, HALU, NÄLKÄ, NAUTINTO

”Haluan tehdä jotain”
ROHKEUS, USKALLUS, KOSTONHALU, UHMA, UHO, KIIHTYNEISYYS, ENERGISYYS,
VIREYS, TSEMPPI

V ”Ajattelen itsestäni”

”Hyviä asioita”
YLPEYS, ONNISTUNEISUUS, VAPAUTUNEISUUS, ITSEVARMUUS, VAHVUUS, VOI-
MAKKUUS, VOITTAMATTOMUUS, YLEMMYYS, YLIVERTAISUUS, KAIKKIVOIPAISUUS 

”Huonoja asioita”
HÄPEÄ, HÄMMENNYS, NOLOUS, KIUSAANTUNEISUUS, VAIVAUTUNEISUUS, YKSI-
NÄISYYS, ORPOUS, RAKKAUDETTOMUUS, HYLÄTTYYS, ARKUUS, UJOUS, HÄVELI-
ÄISYYS, ALISTUNEISUUS, ALEMMUUS, VAJAVUUS, HUONOUS , PIENUUS, ARVOT-
TOMUUS, RIITTÄMÄTTÖMYYS, MERKITYKSETTÖMYYS, PÄTEMÄTTÖMYYS, AVUT-
TOMUUS, TURVATTOMUUS, LANNISTUNEISUUS, SIVULLISUUS, ULKOPUOLISUUS,
VIERAUS, ONTTOUS, HÄVINNEISYYS, KATUMUS, SYYLLISYYS

VI ”Ajattelen toisista”

”Hyviä asioita”
RAKKAUS, KIINTYMYS, VÄLITTÄMINEN, PITÄMINEN, HELLYYS, LÄMPÖ, LÄHEI-
SYYS, YMMÄRTÄVÄISYYS, KAIPAUS, IKÄVÄ, KAIHO, HAIKEUS, LUOTTAMUS, VAS-
TUU, SÄÄLI, LIIKUTUS, MYÖTÄTUNTO, EMPATIA, SYMPATIA, KIITOLLISUUS,
NÖYRYYS, KUNNIOITUS, ARVOSTUS

”Huonoja asioita”
KATEUS, KAUNA, EPÄLUULOISUUS, MUSTASUKKAISUUS, EPÄLUOTTAMUS, HAL-
VEKSUNTA, YLENKATSE, EPÄKUNNIOITUS, TORJUVUUS, YNSEYS, ANTIPATIA,
EI-PITÄMINEN, VALLANHIMO, VAHINGONILO

VII ”Tiedän / en tiedä”

HÄMMÄSTYS, IHMETYS, YLLÄTTYNEISYYS, YMMÄRRYS, TIETOISUUS, VARMUUS,
VAKUUTTUNEISUUS, USKO, KIINNOSTUS, UTELIAISUUS, MOTIVOITUNEISUUS,
EPÄVARMUUS, EPÄILY, EPÄUSKO, EPÄTIETOISUUS, TIETÄMÄTTÖMYYS 

Jokaisessa merkitysryhmässä on vähintään yksi tyypillisimpiin tunnesanoihin kuuluva tun-
nesana, joten kustakin merkitysryhmästä tulee ainakin yksi esimerkkianalyysi. Mielestäni
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vähintään yhden tyypillisen tunnesanan sisältyminen kehittelemiini merkitysryhmiin tukee
omalta osaltaan myös koko aineiston analyysin reliaabeliutta.

4.5.2 Tyypillisten tunnesanojen prototyyppiset skenaariot

Seuraavaksi esittelen tarkemmin tyypillisimpien tunnesanojen prototyyppisiä kognitiivi-
sia skenaarioita luonnollisen semanttisen metakielen avulla. Kognitiivisen tärkeyden in-
deksin perusteella valitsemani 5152 sanan kautta hahmottuvat myös edellä esittelemäni tun-
nesanaryhmät omina semanttisina kenttinään. Tarkemman analyysin kohteeksi valittujen
sanojen lukumäärä on sinänsä mielivaltainen, koska sanat eivät muodosta kognitiiviselta
tärkeydeltään selkeästi erottuvaa rypästä. Määrä on mielestäni sopiva luonnollisen semant-
tisen metakielen kokeilemiselle suomen kielen tunnesanastoon.53 Kuten olen jo todennut,
jokaiseen merkitysryhmään sijoittui vähintään yksi tyypillinen tunnesana, minkä vuoksi
luonnollisen semanttisen metakielen ajatus tulee sovelletuksi aineistooni mahdollisimman
monipuolisesti. Sanan merkityksen hahmottamiseksi olen tarvittaessa vertaillut ja analy-
soinut muidenkin kuin edellä mainittujen 51 sanan merkityksiä. Lisäksi olen käyttänyt yk-
sittäisen tunnesanan merkitysanalyysin tukena ja perusteluna Kielipankin tarjoamia esi-
merkkejä kulloisenkin tunnesanan käytöstä.

Yksittäisen sanan merkityksen kuvaus muodostuu universaalien semanttisten primitii-
vien muodostamasta itsenäisestä kokonaisuudesta eikä sinänsä riipu kuvauksen kannalta
varsinaisesti muiden leksikon sanojen merkityksistä. Jotta sanan merkityksen voisi esittää,
on sitä kuitenkin vertailtava toisiin, intuitiivisesti sanan sukulaissanoilta vaikuttaviin sanoi-
hin. Vertaamalla sanan merkitystä sen sukulaismerkityksiin, voidaan osoittaa, mitä nämä
sanat merkitsevät. Yhtäläisyyksien ja erojen tutkimisen jälkeen voidaan sitten kuvata tar-
kemmin, mitkä ovat sanojen väliset merkityserot ja mitä sana lopulta merkitsee. Tällaisten
prosessien avulla voidaan löytää niin sanojen semanttisten rakenteiden välisiä symmetrioi-
ta ja säännönmukaisuuksia kuin yllättäviä epäsymmetrisyyksiä ja epäsäännönmukaisuuk-
sia. Vertailu voi paljastaa sukulaissanojen välisiä analogisia semanttisia malleja ja erilaisia
sanapesyeiden verkostoja. (Wierzbicka 1994: 434–435.) Pyrin käyttämään kulloisessakin
merkityksen selityksessä kuvaavimpia komponenttien nimityksiä, kuten limittyvä, täyden-
tävä, vastakohtainen, tyypillinen.

Yksittäisen tunnesanan kuvauksen lähtökohta on siinä, että henkilö X tuntee jotakin,
kun hän ajattelee jotakin. Prototyyppisen kognitiivisen skenaarion kautta kuvataan X:n
mielentilaa vertaamalla sitä hypoteettisen henkilön ”jonkun ihmisen” mielentilaan, joka on
siis suomalaisten mielien kyseiseen tunteeseen liittyvän tyypillisen ajattelun kuvaus. Yleis-
tä sosiaalista näkökulmaa (vrt. kuka tahansa suomalaisista) edustava kokemuksellinen ker-
tomus päätyy toteamukseen siitä, mitä tämä hypoteettinen henkilö tuntee prosessin loppu-
tuloksena. Usein tässä yhteydessä tunnetta arvioidaan vielä ’(mieli)hyvän’ ja ’(mieli)pa-
han’ suhteen. Lopuksi yhdistetään se, mitä alkuperäinen kokija, henkilö X tuntee, hypoteet-

52. Lähtökohtani oli kuvata 50 kognitiivisesti tärkeintä tunnesanaa. Jätin kuitenkin empatian vierassanana pois.
Suuttumuksen otin vielä 51. sanana mukaan, koska sen merkityksen vertailu vihaan on tarpeellista.

53. Mainittakoon, että Wierzbicka (1999) analysoi tunnesanojen semantiikkaan keskittyvässä tutkimuksessaan
noin 50 sanaa, joiden valintaperusteita hän ei kuitenkaan ilmoita.
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tisen henkilön tuntemuksiin. Toisin sanoen X tuntee jotakin tämänkaltaista, koska hän ajat-
telee jotakin vastaavanlaista.

4.5.2.1 ”Jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu”

”Tapahtuminen on totta”

Tunnesanoja ILO54, ONNELLISUUS, TYYTYVÄISYYS, RIEMU, IHASTUS, INNOSTUS
ja HELPOTUS yhdistää protokomponentti ”jotakin hyvää tapahtui”. Tämä hyvä aiheut-
taa kokijassa positiivisen tunteen, mielihyvää, jonka intensiteetti, kesto ja odotettuus vaih-
televat. Sanoille on yhteistä komponentin ”tuntee jotakin hyvää” lisäksi ”tapahtuminen
on totta” -komponentti. Tietenkin näiden sanojen merkitykseen kuuluvat myös prototyyp-
pisille tunnesanoille yhteiset peruskomponentit ”joku tuntee jotakin” ja ”tämä henkilö ajat-
telee jotakin”.

Iloa voi pitää edellä mainituista sanoista prototyyppisimpänä tunnesanana, koska se on
aineistoni frekventein ja kognitiivisen esiintymisen indeksin mukaan koehenkilöille toisek-
si tärkein tunnesana. Se täyttää myös perustason sanalle (a basic term) annetuista lingvis-
tisistä kriteereistä (Vrt. Sutrop 2000: 119–145; Ungerer – Schmid 1996: 138; Vainik 2002a:
326; Croft – Cruse 2004: 83; ks. Lakoff 1987: 56) ainakin seuraavat:

• monolekseeminen,
• tavallisen kielenpuhujan kannalta morfologisesti yhdistämätön
• alkuperältään kielenpuhujan suomenkieliseksi sanaksi tajuama

ILOA tutkimusaineistossani edustivat seuraavat leksikaaliset sananmuodot, joista maini-
tuin on ilo:

Taulukko 4. ILON leksikaaliset maininnat.

Frekvensseistä voi päätellä, että ILOA nimitetään tunnesubstantiivina luontevimmin iloksi.
Jokaisella ILOON luokittelemallani sanalla ilo, iloinen, iloisuus, ilostuminen ja ilahdus on
johdoksena oma erityinen merkityksensä. Tarkastelen jatkossa kuitenkin pääasiassa sano-

54. ILO viittaa käsitteelliseen tasoon, joka sisältää sanapesyeen eri muodot. ILO viittaa siis tunnesanaan, joka
voi realisoitua monena sananmuotoina (esim. ilo, iloisuus, iloinen), joilla on omat merkityksensä.
Merkitsen tyypillisen tunnesanan skenaarioiden otsikoissa KAPITEELIKIRJAIMILLA viittaamaan käsit-
teelliseen tasoon ja silloin, kun se esiintyy skenaariokuvaustekstissä ensimmäisen kerran. Myöhemmin käy-
tän erityisesti luettavuuden vuoksi pelkkää kursiivia.

N %
ilo 64 76
iloinen 11 13
iloisuus 7 8
ilostuminen 1 1
ilahdus  1 1

ILO 84 100
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jen ydinmerkitystä, joten olen rajannut tutkimuksestani sinänsä tärkeän eri muotojen mer-
kitysten erittelyn ja melko pitkälle sivuuttanut leksikaalisen sanaryppään sisäiset merkitys-
ten erittelyt. Wierzbicka (1999: 50) toteaa vastaavasti substantiivien ja adjektiivien välises-
tä suhteesta määritellessään englannin kielen tunnesanoja: ”As the nouns do not always
mean the same as the corresponding adjectives I will not attempt to standardize the part of
speech used to identify a given emotion concept.” Tässä työssä huomautukseen on siis lii-
tettävä suomen kielelle tyypilliset johdokset ja harvat verbinä annetut vastaukset. 

ILON prototyyppinen kognitiivinen skenaario luonnollisella suomenkielisellä semantti-
sella metakielellä on seuraavanlainen:
ILO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin hyvää on tapahtunut / tapahtuu nyt
haluan tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin55 hyvältä jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista
Toisin sanoen on olemassa kokija X, joka tuntee jotakin. Tässä tapauksessa tunne on ilo,
joka puolestaan on kognitiivisperustainen tunnesana. Kognitiivisuutta selityksessä ilmaisee
primitiivi AJATELLA. Koska ajatella-verbi voi tuoda tapahtumaan ’aktiivisen prosessoin-
nin’ merkityksen, on syytä korostaa, että primitiivinä AJATELLA tarkoittaa yleensä ’olla
mielessä’. Varsinaisen määriteltävän tunteen aktiivisuus–passiivisuus-arviointi ilmenee sa-
nan yksilöllisestä komponenttiluettelosta, jos arviointi on kyseisen sanan osalta tarpeellista.

Ilo on siis varsin voimakas tunne, jota kuvaa komponentissa ilmaisu ”hyvin hyvää”. Ilon
aiheuttaja on arvioitavissa todelliseksi, todeksi, kokijan näkökulmasta: ”on tapahtunut” tai
”tapahtuu nyt”. Tunne on toivottu, mikä ilmenee puolestaan yksikössä ”haluan tätä”. 

Perustason sanan kriteereiksi mainitaan myös edellä (s. 86) olleiden kolmen lisäksi nel-
jäntenä, että sana on käyttökelpoinen monissa eri merkityskentissä (applicable in all rele-
vant domains) (Sutrop 2000: 119–45; Ungerer – Schmid 1996:138; Vainik 2002a: 326).
Ilon kohdalla tämä toteutuu ainakin siinä mielessä, että sana edustaa ”ilon merkitysryh-
mää” melko neutraalisti, joten tarvitaan muita sukulaissanoja ilmaisemaan erilaisia mieli-
hyvän vivahteita. Toisaalta ilmaukset, kuten tuntea iloa ~ olla iloinen ~ iloissaan, tarken-
tavat tarvittaessa merkitystä.

ONNELLISUUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin hyvää on tapahtunut / tapahtuu nyt
en halua muuta 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Onnellisuus on pitempikestoinen tunne kuin rajatumpi ilo, mitä kuvaa onnellisuuden seli-
tyksessä ”kauan aikaa” (vs. ilon ”jonkin aikaa”). Onnellisuus on myös iloa passiivisempi ja

55. Käytän ilmausta hyvin hyvä, vaikka oikein hyvä ja erittäin hyvä olisivat kielenkäytössä ehkä luontevampia.
Pidän hyvin hyvää merkitykseltään näistä kolmesta neutraaleimpana ja lievimpänä.
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päämääränomaisempi olotila, onni, mitä puolestaan ilmaisee komponentti ”en halua muu-
ta”:

Kärppälauma on saanut piirtää jo kuusi ruksia yhdeksän porrasta onneen -huoneentauluunsa.
(Kaleva 1998–1999/69.)

TYYTYVÄISYYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvää on tapahtunut
en halua muuta nyt

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Tyytyväisyyteen riittää, että ”jotakin hyvää” (vs. ”hyvin hyvää”) on tapahtunut ja asiat ovat
kunnossa. Perfekti ”on tapahtunut” kertoo sen, että tyytyväisyyden aiheuttanut tapahtuma
on ainakin alkanut ennen nykyhetkeä. Varsinainen tapahtuma on voinut päättyäkin. Verrat-
tuna onnellisuuteen tyytyväisyyden voi aiheuttaa yksittäinen tai elämän kannalta merkityk-
settömämpi ja arkisempikin asia: 

Harry Harkimo ei peittele tyytyväisyyttään rakennuskaavan varmistuttua. (Iltalehti 1996/9.)

Komponentti ”en halua muuta nyt” (vs. ”en halua muuta”) määrittää tyytyväisyyden raja-
tummaksi tunteeksi kuin onnen. Esimerkiksi PS määrittelee onnen muun muassa ’syväksi
tyytyväisyydeksi’ (s.v. onni). Samoin kuin ilon ja riemun myös onnellisuuden ja tyytyväi-
syyden aiheuttaja on kokijan kannalta totta.

RIEMU
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
tiedän nyt: jotakin hyvin hyvää tapahtui
halusin tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä vähän aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Imperfekti ”tapahtui” tai ”halusin” ilmaisee sen, että riemun aiheuttanut tapahtuma sijoit-
tuu menneeseen. Riemu on iloa, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta intensiivisempi tunne: se
syntyy äkillisemmin ja kestää vähemmän aikaa. Siihen liittyy usein eräänlainen ’yllätyk-
sellisyys’, jota kuvaa ”tiedän nyt” vs. ”en tiennyt aiemmin”. 

– Vihdoinkin. Anja Kauranen koki ennenkuulumattoman riemun, kun häneltä pyydettiin lib-
rettoa Naisliikunnan satavuotisjuhliin. (Iltalehti 1996/28.)

Sanoissa innostus ja ihastus komponentti ”jotakin hyvää tapahtui” on paremminkin
muodossa ”jotakin tapahtui”, jonka kokija sitten arvioi hyväksi: ”tämä on hyvä”.

INNOSTUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtui
tiedän nyt: tämä on hyvä
haluan tätä lisää
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kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä melko kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Innostuksen ”tiedän nyt” ilmaisee selkeää tiedostamisprosessia, joten sen voisi liittää myös
tietämiseen liittyvien tunnesanojen merkitysryhmään. Hyväksi arvioitu, nimettävä ihastuk-
sen tai innostuksen kohde saa aikaan ilon ja varsinkin riemun tavoin yleisen aktivoitumisen
ja tiedostamisen tilan. Erityisesti innostukseen liittyy aktivoiva ’haluamisen’ merkitys:

Isovanhempien kotona virinnyt innostus hevosiin vei kymmenvuotiaan pojan ratsastuskou-
luun. (Iltalehti 1996/14.)

Esimerkiksi seuraavassa kontekstissa ihastuksen ja innostuksen yhteinen komponentti ”ha-
luan tätä” tulee esille:

Maanantain konsertti oli motivoivan ihastuksen lähteeksi sopiva tilaisuus. (Kaleva 1998–
1999/9.)

Ihastuksen tilalle voisi laittaa sanan innostus, jolloin sen merkitys on selitettävissä ’moti-
voivalla ihastuksella’. Ihastus liittyy usein myös ihmissuhteisiin, jolloin toinen ihminen voi
olla sen kohteena. Kohdetta itseään voi myös nimetä ihastukseksi, esimerkiksi Pojan en-
simmäinen ihastus (PS s.v. ihastus). Ihastuksen voi siis sijoittaa myös merkitysryhmään
”ajattelen toisista hyvää”.

IHASTUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtui
tiedän: tämä on hyvä
haluan tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Selkeän sukulaissanaryhmän muodostavat ihastus, viehätys, hurma, haltioituminen, lu-
moutuminen ja huuma. On tapahtunut jotakin, joka on aiheuttanut kokijan suhtautumisessa
kohteena olevaan asiaan selkeän muutoksen myönteisemmäksi, jopa hyvin myönteiseksi.
Myös innostukseen liittyy sama muutos.

Helpotus on myös sana, jonka merkitykseen kuuluu olennaisesti komponentti ”jotakin
hyvää tapahtui”.

HELPOTUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
ajattelin, että jotakin pahaa tapahtuu
jotakin hyvää tapahtui
en tiennyt ennen tätä: tämä tapahtuu

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Helpotus limittyy yllättyneisyyden kanssa komponentin ”en tiennyt ennen tätä” suhteen.
Helpotus on kuitenkin vähemmän yllätyksellinen, koska siihen on liittynyt kokijan kannal-
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ta mahdollisuus siihen, että jotakin pahaa olisi voinut tapahtua. Helpotuksen vastakohta on
pettymys ( s. 94), jonka aiheuttaa odotetutun tapahtuman tapahtumattomuus.

Helpotus ja huojennus ~ huojentuneisuus ovat lähisynonyymeja. Esimerkiksi lauseen
Oli hyvin helpottunut selvittyään kokeesta (PS s.v. helpottunut) merkitys on lähes sama
kuin lauseen Oli hyvin huojentunut selvittyään kokeesta. Vastaavasti Palasi huojentuneena
(PS s.v. huojentua) voidaan ilmaista myös Palasi helpottuneena ydinmerkityksen muuttu-
matta. Kun puhutaan selvästi tunteesta, käytetään sanaa helpotus, kuten Tuntea helpotusta.
Tehdä jotain helpotuksen tuntein. Tuntui helpotukselta päästä maalle tai sanonnassa Hen-
gähtää, huokaista helpotuksesta (NS s.v. helpotus).

Sanat huolettomuus ja suruttomuus voivat kuvata helpotuksen jälkeistä mielialaa ”jota-
kin hyvää tapahtui” ja ”minusta tuntuu hyvältä nyt”. 

”Jotakin hyvää tapahtuu tai saattaa tapahtua”

Sanan toivo merkitykseen liittyy myös hyvän tapahtuminen, joka sijoittuu kuitenkin edel-
lisistä poiketen tulevaisuuteen, mitä ilmaisee yleisesti komponentti ”jotakin hyvää tapah-
tuu tai saattaa tapahtua”.

TOIVO 
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
haluan, että jotakin hyvää tapahtuu
en tiedä mitä tapahtuu
ajattelen: tämä saattaa tapahtua

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Toivo on tunne, jonka sisältämän toiveen toteutuminen on hämärän peitossa: ”en tiedä, mitä
tapahtuu”. Toivoon liittyy kuitenkin myönteisen ’mahdollisuus’, jota kokija pitää todennä-
köisempänä kuin ’kielteistä’: ”tämä saattaa tapahtua”. Hänestä tuntuu hyvältä, koska tule-
vaisuus näyttää paremmalta.

Kirka on itse hyvin optimistinen ja myönteisesti ajatteleva. Hän ei ruikuta vaikeuksiaan eikä
vaivu masennuksiin, vaan löytää ankeimmistakin hetkistä toivon kipinän. (Iltalehti 1996/35.)

Sanoja toivo, usko, toiveikkuus ja odotus yhdistää tunneprosessin ratkaisun tai kohteen
sijoittuminen tulevaisuuteen. Usko eroaa toivosta komponentin ”en tiedä mitä tapahtuu”
(vs. ”tiedän mitä tapahtuu”) suhteen. Se limittyykin merkitykseltään luottamuksen (s. 113)
tai varmuuden kanssa. Usko ei ole prototyyppinen tunnesana; se on enemmänkin käsitys
kuin tunne. Esimerkiksi ei voi sanoa *tunnen uskoa. Sen käyttö kuitenkin vertautuu joskus
tunnesanojen käyttöön, kuten Järkkymätön usko omiin kykyihin (vrt. luottamus), Meille tuli
uskon puute (vrt. itseluottamuksen puute) tai Hyvässä uskossa (vrt. ilman epäilyä) (PS s.v.
usko).

Odotus on mainituista sanoista tulevan tapahtuman ’haluttuuden’ kannalta neutraalein.
Sen merkitykseen ei sinänsä kuulu komponentti ”haluan, että jotakin hyvää tapahtuu”.
Myönteinen konteksti liittää siihen ’toivottuuden’ tai ’toiveikkuuden’ merkityksen, kuten
esimerkeissä Joulun, illan, kesän, paremman tulevaisuuden odotus. Laulajatar on täyttänyt
häneen kiinnitetyt odotukset. (NS s.v. odotus). 
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Toiveikkuus kuvaa kokijan mielialaa, jolla hän suhtautuu tulevaan. Se ei ole merkityk-
seltään yhtä staattinen kuin toivo tai usko, vaan sen sisältämä ’myönteisyys‘ voi jonkin ver-
ran vaihdella:

Toiveikkuudessa säröjä. Suomalaisten toiveikkuus jakautuukin epätasaisesti. (Kaleva 1998–
1999/25.)

Venäjän taloudessa lievää toiveikkuutta. Epävarmuus tulevasta kehityksestä on erittäin suur-
ta. (Kaleva 1998–1999/52.) 

4.5.2.2 ”Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”

Seuraavan ryhmän sanoja yhdistää protokomponentti ”jotakin pahaa”, jonka mukaan ta-
pahtuma arvioidaan pahaksi. Ryhmän sanat voi jakaa aikadimension suhteen alaryhmiin:
jo tapahtuneeseen ”tapahtui” tai juuri nyt tapahtumassa olevaan ”tapahtuu (nyt)” tai tule-
vaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaan ”tapahtuu”. Sijoittuminen aikaan on kuitenkin
enemmän liukuvaa kuin tarkkarajaista.

”Tapahtuminen on totta”

Tunnesanoja SURU, TUSKA, KIPU, KATKERUUS, PETTYMYS ja TURHAUTUNEISUUS
yhdistävät ainakin komponentit ”jotakin pahaa tapahtui” ja kokijan kannalta tapahtu-
neen pitäminen totena ”tapahtuminen on totta”. Verrattuna esimerkiksi vihaan tai rai-
voon, jotka myös jokin epämieluisa tapahtuma on aiheuttanut, näiden sanojen merkityk-
seen ei liity ’aktiivisuutta’, halua tehdä asialle jotakin.

Surua voi pitää prototyyppisimpänä (s. 86; Sutrop 2000: 119–145) ”jotakin pahaa tapah-
tui tai tapahtuu” -ryhmän sanoista. SURUA nimetään selkeästi eniten suruksi.

Taulukko 5. SURUN leksikaaliset maininnat. 

Kuvaan surun merkityksen seuraavanlaisena skenaariona:

SURU
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin pahaa tapahtui/tapahtuu (minulle)
en halunnut, että tämä tapahtuu
tiedän: en voi tehdä mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

N %
suru 63 83
surullinen 7 9
surullisuus 3 4

SURU 76 100
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PS (s.v. suru) määrittelee surun ’jonkin menetyksen tai muun ikävän tapahtuman tai jonkin
epämieluisan olotilan aiheuttamaksi voimakkaaksi ja pitkäkestoiseksi mielipahan tunteek-
si, murheeksi’. Sanakirjan ja skenaarion selitykset vastaavat monelta osin toisiaan. Mieles-
täni surun skenaarioon liittyy PS:n määrittelyssä esille tulematon ’alistumisen, passiivisuu-
den’ ajatus. Suru hyväksytään ”tiedän: en voi tehdä mitään”, vaikka tapahtunut olisikin ko-
kijalle vastentahtoista ”en halunnut tämän tapahtuvan”. Surun aiheuttavan tapahtuman ei
tarvitse aina kohdistua suoraan kokijaan itseensä (”minulle”), vaan surua voi tuntea toisen-
kin puolesta; se kuvaa myös myötäelämistä (ks. myötätunto s. 114), jota ilmenee erityisesti
ilmauksessa ottaa osaa toisen suruun. 

Surun ja murheen merkityssisällöt ovat hyvin lähellä toisiaan. Ne ovat molemmat suo-
men kielen vanhoja omaperäisiä sanoja, joita määritellään toinen toisillaan ’huolen’ lisäksi.
Suruun ja murheeseen on vanhassa kirjasuomessa liittynyt kuolema merkityksessä ’kuoleu-
tuminen, surkastuminen, puutuminen’. (SSA s.v. murhe, surra, suru; Hakulinen 1968:
256.) PS (s.v. murhe) esittää murheen merkitykseksi muun muassa ’syvän surun, mielipa-
han, huolen’. Kehämääritelmästä onkin vaikea päästä nykyäänkään eroon surua ja murhet-
ta määriteltäessä. Molempia käytetään sekä raskaan menetyksen (esim. kuolema, sodan tu-
hot, ero) että kevyemmän huolen merkityksessä.

Me kunnioitamme uhrien omaisten tunteita ja heidän suruaan, mutta emme katso, että uhrien
nostaminen hylystä auttaisi heidän tilannettaan, Järventaus selosti Suomen hallituksen näke-
mystä. (Kaleva 1998–1999/81.)

Molemmat korostavat, että omainen ei saisi vajota murheeseensa ja jäädä itsekseen. (Kaleva
1998–1999/61.)

Suru on kuitenkin käytössä useammin, kun puhutaan esimerkiksi kuoleman aiheutta-
masta tunteesta (esim. surutyö, suruliputus). Murheeksi puolestaan nimetään mitä moninai-
simpien huolien ja huolenaiheiden tuloksena syntyvää tunnetta:

Kun murhe ahdistaa, apukin saattaa olla lähellä. Huoli kielestä on hyvin tiedostettu ainakin
Helsingissä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa. (Kaleva 1998–1999/15.)

Lippisten loppuminen murheena Kajaanisssa. (Kaleva 1998–1999/44.)

Olisi mielenkiintoista tutkia, vaimennetaanko suomalaisessakin kulttuurissa syvimpiä
tunteiden ilmaisuja, kuten Wierzbicka (1999: 67) väittää modernissa anglokulttuurissa ta-
pahtuneen. Esimerkiksi sana sorrow on väistymässä vähemmän kivuliaan ja lempeämmän
sadness-sanan tieltä. Saman lopputuloksenhan toisi sanan merkityksen keveneminen ja
haalistuminen. Ehdotankin murheen hypoteettiseksi skenaarioksi seuraavaa surusta keven-
nettyä versiota, jolloin se lähenee merkitykseltään huolta:

MURHE
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa tapahtuu
en halua, että tämä tapahtuu
en voi tehdä mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta melko kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista
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Murheen skenaariossa tapahtuman aika on nykyhetkessä tai jopa tulevassa, ”hyvin pahaa”
vaihtuu pelkästään ”pahaksi”. Komponentti ”en voi tehdä mitään” osoittaa ’passiivisuutta’,
mutta ei niin selvästi kuin surussa. Koska murhe-sanaa käytetään myös ’syvän surun’ mer-
kityksessä, sen prototyyppinen skenaario on sama kuin surulla. Sanojen mahdollisen mer-
kityseron ratkaisee lopulta konteksti.

Tuska ja erityisesti kipu ovat fyysisempiä tunteita kuin muut tämän ryhmän sanat. Fyy-
sisenä tuntemuksena ne ovat lähisynonyymeja: tuntea kipua ~ tuskaa jalassa. Tuska on kui-
tenkin voimakkaampi tunne kuin kipu. Tuskassa voi erottaa fyysisen ja psyykkisen merki-
tykset. Edellinen merkitsee PS:n mukaan ’kovaa fyysistä kipua’ ja jälkimmäinen ’psyyk-
kistä kärsimystä, ahdistusta, piinaa’. Sillä on myös kevyempi merkitys ’harmi, kiusa, vaiva,
vastus’. Kuvaan seuraavassa skenaariossa tuskan psyykkisen merkityksen kehyksestä.
TUSKA 
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin pahaa tapahtui/tapahtuu minulle
en halua, että tämä tapahtuu 
en voi olla ajattelematta tätä nyt

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentin ”jotakin hyvin pahaa tapahtui minulle” mukaan paha asia on tapahtunut ai-
emmin. Tuskaa voi tuntea myös parhaillaan tapahtuvasta tai tulevaisuuteen sijoittuvasta ta-
pahtumasta tai asiasta. Tämä voidaan ilmaista aikaan liittyvällä vaihtoehtoisella kompo-
nentilla ”jotakin pahaa tapahtuu minulle”.

Tuska on intensiivisempi tunne kuin suru ja murhe. Komponentti ”en voi olla ajattele-
matta tätä nyt” kuvaa ihmisen mielen fokusoitumista kipupisteeseen, mikä vaikuttaa hänen
toimintakykyynsä. Vaihtamalla ”hänestä tuntuu hyvin pahalta” ilmaukseen ”hänessä tuntuu
hyvin pahalta” merkitys saa enemmän ’fyysisyyden’ merkitystä. Tuskaa voidaan siis käyt-
tää myös fyysisen kivun merkityksessä: Potilaalla oli tuskia, kovat tuskat. (PS s.v. tuska).

Seuraavissa esimerkissä kipu on ei-fyysistä, ja se muodostaa ja-konjuktion avulla rin-
nastussuhteen, parataksin, tuskan kanssa:

Kuinka paljon kätketty tuska ja kipu sisimmässä sitoo elämisen voimia, tekijä kysyy ja va-
kuuttaa meitä siitä, että eivät vain kaukaisten sotien siviiliuhrit vaan myös meidän lappilaiset
lähimmäisemme olisivat tarvinneet tukea, eräänlaista historian kriisiterapiaa kauhistuttavien
muistojensa keskellä. (Kaleva 1998–1999/78.)

Kipu viittaa pääsääntöisesti fyysiseen kipuun, jolloin se ”tapahtuu nyt” ja ”minussa”. Seu-
raavassa skenaariossa kuvaan vertailun vuoksi kivun fyysistä merkitystä. Tällöin skenaari-
osta jäävät pois suorat viittaukset kognitiivisuuteen. Tapahtumisen keston määrittelykin on
irrelevanttia, koska se riippuu kivun lähteestä.
KIPU
X tuntee jotakin

joskus ihminen tuntee
jotakin pahaa tapahtuu minussa nyt 
en halua, että tämä tapahtuu

kun ihminen tuntee tätä, hänessä tuntuu hyvin pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista
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Psyykkinen kipu ei ole niin intensiivinen, koko mielen täyttävä kuin tuska.
Fyysis-psyykkinen kipu liitetään monesti osaksi jotain muuta tunnetta, muuntamaan esi-
merkiksi muuten myönteisen tunteen merkitystä: Rakkauden kivut (PS s.v. kipu). Pettymyk-
sen kivut. Kipua herättävä kaipaus (NS s.v. kipu).

Pettymyksen prosessi liittyy tunteisiin, joissa ”jotakin pahaa tapahtui”. Tapahtuma on
selkeä: on jotakin, jonka toivotaan ja odotetaan tapahtuvan, mutta kun näin ei käykään, pet-
tymykseen liittyy komponentti ”tuntuu pahalta”. 

Vuoden 1995 talouskehitys muodostui pettymykseksi hallitukselle. Reippaasti sujunut alku-
vuosi kääntyi kesän myötä hiipumiseksi. Odotettu huippuvuosi jäi saavuttamatta. (Iltalehti
1996/7.)

Miss Universum -kisan monipolvinen pudotuspeli oli kilpailijoille erittäin rassaava ja luon-
nollisesti nosti kilpailijoitten toiveita sitä mukaa, kun joukko pieneni. Kun selviää kolmen
joukkoon, kolmas sija on luonnollisesti pettymys kelle tahansa, tietenkin myös Lolalle. (Il-
talehti 1996/49.)

PETTYMYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
halusin, että jotakin hyvää tapahtuu
minusta tuntui hyvältä, kun ajattelin tätä
tiedän nyt: tämä ei tapahdu

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Katkeruuden ja pettymyksen merkitykset ovat lähellä toisiaan. Katkeruuden aiheuttanut-
ta tapahtumaa ei kuitenkaan välttämättä ole tiedetty odottaa kuten pettymyksessä. Katke-
ruus liittyy osittain myös vihansukuisiin sanoihin ”en halunnut, että tämä tapahtui”, mutta
vihaan tai tyytymättömyyteen verrattuna se on kuitenkin tunne, joka on enemmän passiivi-
nen kuin aktiivinen, asennetta tai olotilaa muistuttava ”en tee mitään” ja kestää pitkään
”tuntuu pahalta kauan aikaa”:

Jokijärven kirkon siirtämisestä aiheutunut katkeruus vaikeutti varsin pitkään seurakuntatyö-
tä, kertoi juhlaesitelmässään professori Jouko Vahtola. (Kaleva 1998–1999/51.)

KATKERUUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa tapahtui
 en halunnut, että tämä tapahtui minulle
en tee mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Turhautuneisuus sijoittuu lähinnä pettymyksen kautta tähän tunnesanaryhmään.

Jos koulutuksen sisältökään ei vastaa toiveita eikä anna mahdollisuuksia työpaikan saami-
seen, seurauksena on varmasti turhautuminen. (Kaleva 1998–1999/10.)

Myös Wierzbicka (1996: 178) yhdistää frustraation ja pettymyksen tunteisiin, joihin liit-
tyy ”tapahtumia, jotka ovat vastoin odotuksiamme” ja ”epäonnistumisia”. Sanakirja mää-
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rittelee turhauman (rinn. turhautuma) ’jnk toiminnan estymiseksi t. epäonnistumisen aihe-
uttamaksi pettymykseksi, frustraatioksi’. (PS s.v. turhautuma).

TURHAUTUNEISUUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
halusin tehdä jotakin
ajattelin, että voisin tehdä tämän 
tiedän nyt: en voi tehdä tätä 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kokija haluaa jotakin. Hän myös uskoo, että voi edistää asian toteutumista. Hänen on tun-
nustettava vastoin odotuksiaan, ettei hän onnistu. (Ks. Wierzbicka 1999: 72.)

– HNMKY pelasi ensimmäisen jakson erittäin hyvin. Kun emme saaneet peliä pyörimään, tu-
li turhautumisia, Nokian valmentaja Jarmo Laitinen totesi. (Iltalehti 1996/3.)

Protokomponentti ”haluan”, jonka viittaushetki on menneisyydessä (”halusin”), liittää tur-
hautumisen myös kyseiseen merkitysryhmään ja siten sanoihin viha, aggressio, raivo, suut-
tumus.

”Jotakin pahaa tapahtuu tai saattaa tapahtua”

Oman alaryhmänsä muodostavat yhteisen ”jotakin pahaa tapahtuu” -komponentin sisäl-
tävät sanat, kuten PELKO, HUOLI, JÄNNITYS, KAUHU, AHDISTUS ja EPÄTOIVO. Näi-
den sanojen merkitykseen liittyy tapahtuma, jonka fokus sijoittuu joko kokonaan tai osit-
tain tulevaisuuteen ja jonka tapahtumisen varmuus on kokijan mielessä hypoteettinen.
Komponentti onkin tarkennettavissa kahdeksi ”jotakin pahaa tapahtuu” ja ”jotakin pahaa
saattaa tapahtua”.

Tämän sanaryhmän sanoista prototyyppisin on pelko, jonka on maininnut puolet vastaa-
jista. Sananmuoto pelko oli ehdottomasti mainituin, ja se täyttää myös aiemmin mainitut
(ks. s. 86; Sutrop 2000: 119–145) perustason sanan ehdot.

Taulukko 6. PELON leksikaaliset maininnat.

Pelon merkityksen selitys skenaarion avulla kuvattuna on seuraava:

PELKO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jokin paha saattaa tapahtua

N %
pelko 46 92
pelokas 2 4
pelokkuus 1 2
pelottava 1 2

PELKO 50 100
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en halua, että tämä tapahtuu 
en tiedä, mitä tapahtuu
en tiedä, voinko tehdä mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kokija ennakoi kannaltaan kielteisen skenaarion siitä, mitä pahaa mahdollisesti tulee ta-
pahtumaan. Komponentilla ”en tiedä, voinko tehdä mitään” kuvaan sitä, että kokija ei ole
ehkä täysin avuton mutta ei hän teekään mitään. Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen välisessä
jääkiekko-ottelussa pelon aiheuttajan toteutumisen mahdollisuus on viime sekunneille hy-
vin selkeä. 

Pelko voi muuttua taas todeksi, kun Peter Forsberg iski Ruotsin ainoan osuman ajassa 59 –
kaksitoista sekuntia ennen summeria. (Kaleva 1998–1999/ 21.)

Ilmaukset ”jokin paha” ja ”tämä” viittaavat siihen, että pelon kohde on kokijan kannalta
selkeä ja hahmottuva. Sen voi usein nimetä:

– Miten vitsit menevät katsojiin? Siinä huumoriohjelman tekijöiden ikuinen pelko. (Iltalehti
1996/11.)

Tuoreen tutkimuksen mukaan pelko kuuluu lasten arkeen kuin leipä. 5–6-vuotiailla lapsilla
on keskimäärin kuusi pelkoa. Lapset pelkäävät mm. pimeää ja mörköjä. (Iltalehti 1996/53.)

Kulttuurissamme tunnistettuja pelon kohteita tai aiheuttajia fokusoidaan toisinaan tarken-
tavalla määritteellä: Epäonnistumisen-, kuoleman-, pimeän-, koulupelko (PS s.v. pelko).

Huoli ei puolestaan ole kokijan kannalta niin vakava tai intensiivinen tunnetila kuin pel-
ko (tai aiemmin esillä olleet suru ja murhe). Esimerkiksi seuraavissa konteksteissa ainoas-
taan pelko voimakkaampaa tunnetta ilmaisevana on mahdollinen: hyytävä pelko vs. *hyy-
tävä huoli, vapista pelosta vs. *vapista huolesta. Huolen merkitys on seuraavanlainen:

HUOLI
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa saattaa tapahtua
en halua, että tämä tapahtuu 
en tiedä, mitä tapahtuu
saattaa olla, että tämä ei tapahdu 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu jonkin verran pahalta 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kielteisen tapahtumisen mahdollisuus aiheuttaa epävarmuutta ja levottomuutta mutta ei
valtaa täysin mieltä (vrt. esim. kauhu tai epätoivo). Huolesta ei ole suljettu pois tilanteen
myönteiseksi muuttumisen mahdollisuutta: ”saattaa olla, että tämä ei tapahdu”. Huolen ai-
he ei ole välttämättä täysin tarkka ”jotakin pahaa” (vrt. pelossa ”jokin paha”).

Kauhu on puolestaan pelkoon verrattuna vielä voimakkaampi ja lamaannuttavampi tun-
ne:
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KAUHU
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin pahaa tapahtuu minulle nyt
en halua, että tämä tapahtuu 
en voi ajatella mitään muuta
en voi tehdä mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kauhu täyttää koko mielen, mitä kuvaa komponentti ”en voi ajatella mitään muuta”. Tunne
on siten henkilökohtainen (”minulle”), että kokija ja uhri ovat identtiset (vrt. Wierzbicka
1999: 77). Identtisyys voi syntyä myös samastumisen kautta (esim. kauhuelokuvat). Kauhu
on tunneprosessi, joka tapahtuu ”nyt”. Sanan idiomaattinen käyttö kuvaa kauhun tuntee-
seen liittyvää ’fyysisyyttä’:

Kauhusta kankeana olevat kokoomuslaiset olivat juuri kuulleet puheenjohtajan suusta, että
hän ei ole valmis luopumaan puolivallattoman leskimiehen vapauksista. (Kaleva 1998–1999/
23.)

Monesti kauhua aiheuttaa jokin tuntematon, hallitsematon tai yliluonnolliseksi oletettu il-
miö, jonka edessä ihminen tuntee itsensä avuttomaksi: ”jotakin hyvin pahaa” (vs. ”jokin”)
ja ”en voi tehdä mitään”:

– Kaikki eivät menettäneet liikkeen pyörteissä arvostelukykyään, vaan oudot ilmiöt ovat he-
rättäneet monissa pelkoa ja kauhua. (Iltalehti 1996/5.)

Helsingin yliopiston käytävillä on kauhulla ajateltu hetkeä, jolloin kaikki yliopiston kirjoissa
olevat opiskelijat päättäisivätkin yhtäkkiä käyttää opinto-oikeuttaan. (Kaleva 1998–1999/
138.)

Sana kammo limittyy fobian ja paniikin kanssa juuri ’hallitsemattomuuden’ suhteen.
Ahtaan paikan kammosta kärsivä tuntee paniikkihermonsa nykivän jo parkkipaikalla. Joulu-
kuinen viikonloppu ja ostosparatiisi, siinä on yhtälö joka hirvittää monia. (Kaleva 1998–
1999/16.)

Olen aina inhonnut kaupunkielämää. Jos siellä on useamman päivän, tulee ahtaan paikan
kammo ja on pakko päästä pois. (Kaleva 1998–1999/7.) 

Kammo on kuitenkin staattisempi ja hallittavampi tunnetila kuin paniikki, johon liittyy jä-
sentymättömän toiminnan todennäköisyys ”minun täytyy tehdä jotakin”. Tällöin paniikki
liittyy hätään. 

Viitisenkymmentä vuotta sitten ilmestynyt Nykysuomen sanakirja määrittelee sanan ah-
distus seuraavasti: 1. puristustila, likistys, kiristys, 2. epämääräinen pelonsekainen painos-
tava tunnetila: tuska, vaiva, huoli, murhe, 3. vaikeus, hätätila. 1990-luvun alussa ilmestynyt
Suomen kielen perussanakirja määrittelee ahdistuksen: 1. epämääräisen painostava, pelon-
sekainen tunnetila, ahdistuneisuus, ahdinko, hätäännys, huoli, tuska; psyk., lääk. tiedosta-
mattomasta syystä johtuva pelko, 2. puristus-, kiristystila; puristuksen tunne.

Ahdistus on muuttunut ensi sijassa tunnetilan nimitykseksi, jota sävyttää sen lääketie-
teellinen, psyykkiseen tilaan viittaava merkitys:
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Lasten psyykkiset häiriöt ovat myös lisääntyneet, ja jopa 15 prosenttia kouluikäisistä kärsii
mielenterveyden häiriöistä. Yleisimpiä näistä ovat masentuneisuus, ahdistus, sekä syömis- ja
paniikkihäiriöt. (Kaleva 1998–1999/103.) 

AHDISTUS 
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
joitakin pahoja asioita saattaa tapahtua
en halua tätä
en voi olla ajattelematta sitä, mitä tapahtuu
en voi tehdä tälle mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta pitkän aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

”En halua tätä” -komponentti tarkoittaa koko kokemukseen ja olotilaan vaikuttavaa vasten-
tahtoisuuden ja epämiellyttävyyden kokemusta, jolle ei välttämättä ole edes selitystä. Ah-
distukseen liittyy siis ’epämääräisyyden’ merkityspiirre, sillä komponentti ”joitakin pahoja
asioita tapahtuu” viittaa siihen, että ahdistuksen aiheuttaja on epämääräinen, vaikka se voi-
daan myös nimetä:

Liika työ ja työn puute – kaksi ahdistuksen aihetta. (Kaleva 1998–1999/26.)

Epätoivo on toivon vastakohta siinä mielessä, että se on toivon poissaoloa, jolloin on hä-
vinnyt mahdollisuus ajatella ”hyvä saattaa tapahtua”. Oikeastaan epätoivo muodostaa toi-
vottomuuden kanssa merkitysryhmän, jonka yhteinen komponentti voisi olla kokijan kan-
nalta tapahtumisen vääjäämättömyyden vuoksi ”paha tapahtuu”. Toivottomuuden rajaamat-
tomampaan näköalattomuuteen verrattuna epätoivo on intensiivisempi ja lyhytkestoisempi
tunne.

EPÄTOIVO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin hyvin pahaa tapahtuu minulle
en halua, että tämä tapahtuu 
en voi ajatella: paha ei tapahdu
en tiedä, mitä teen

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”en tiedä, mitä teen” vs. ”en tee mitään” (esim. lamaannus) ilmaisee, että tila
ei ole passiivinen, jotakin voidaan tehdäkin:

Kun asiakkaana on monenlaisten ongelmien kanssa kamppaileva ihminen, saattaa epätoivo
purkautua sosiaalityöntekijää kohtaan uhkailuna ja pahimmassa tapauksessa fyysisenä väki-
valtana. (Kaleva 1998–1999/14.)

Jännityksen fokus on tulevassa tapahtumassa, joka todennäköisesti tapahtuu, mutta voi
mahdollisesti olla tapahtumattakin. Jännityksen merkitykseen ei ole välttämättä yhdisty
komponentti ”jotakin voi tapahtua”, vaan yhtä hyvin ”jotakin hyvää voi tapahtua”. Jänni-
tykseen liittyvä epävarmuus (s. 118) siitä, miten tilanne kehittyy, lienee useimmiten epä-
mieluisa tuntemus. Mutta jännityksestä voi myös nauttia:
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Minua houkuttelee jännitys siitä, jääkö kiinni vai ei, poika sanoi poliisikuulustelussa. (Ilta-
lehti 1996/15.)

Seuraava skenaario kuvaa jännityksen ydinmerkitystä, jota soveltamalla voi tarkemmin
hahmottaa jännitykseen liittyvää myönteisyyttä tai kielteisyyttä.

JÄNNITYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin saattaa tapahtua
tiedän jonkin ajan jälkeen, tapahtuuko tämä
en voi olla ajattelematta tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hän tuntee jotakin jonkin aikaa 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Jännitystä tunnetilana voidaan kuvata muun muassa metaforan JÄNNITYS ON JOUSI
avulla. Ilmaukset, kuten jännitys kiristyy, jännitys laukeaa, (ks. NS s.v. jännitys), kuvaavat
hyvin jännittävän tilanteen herkkyyttä ja huipentumista, pienestä kiinni olemista ja intensi-
teettiä.

Kun jännitykseen liittyy kokijan kannalta myönteinen ”jotakin hyvää saattaa tapahtua”
komponentti, siihen liittyy odotusta ja aktiivista kärsimättömyyttä. Tällaisessa yhteydessä
puhutaan esimerkiksi kihelmöivästä jännityksestä. Kihelmöinti on tuntoaistimus, joka on
samalla polttava ja kutittava, mikä kuvaa hyvin jännityksen fokusoitumista tulevan tapah-
tuman huippuun. Metaforinen ilmaus jännityksen kohoamisesta konnotoi myönteistä tun-
netta. Sen taustalta on löydettävissä mielikuvakeema UP/DOWN (Lakoff 1987: 283), jonka
mukaan mielihyvän tunteet ovat YLHÄÄLLÄ (vrt. Kövecses 2000: 24). Jännityksen (jän-
nittyneisyyden) liittyessä ei-toivotun asian mahdolliseen tapahtumiseen edellä olevaa ydin-
skenaariota on syytä täydentää komponenteilla ”jotakin pahaa saattaa tapahtua” ja ”en ha-
lua”.

4.5.2.3 ”En halua”

Tässä luvussa tutkin sanoja, joita yhdistää protokomponentti ”en halua”. Olen jakanut ryh-
män viiteen alaryhmään, joita kutakin yhdistää ”en halua” -komponentin täsmennys.

Yleensä ihminen haluaa ”hyviä asioita” tapahtuvan. Haluamme siis sitä, minkä arvioim-
me ”hyväksi”, emmekä sitä, minkä ajattelemme olevan ”pahoja/huonoja asioita”. Asia ei
ole aina yhtä selkeä. Joskus tapahtuu ”pahoja asioita”, jotka eivät meitä haittaa. Joskus taas
emme halua jotakin tapahtuvan siitä syystä, että se on muutoin tahtomme vastaista.
(Wierzbicka 1999: 87.)

”En halua, että tällaista tapahtuu”

Seuraavassa tutkin sanoja, joita yhdistää komponentti ”en halua, että tällaista tapahtuu”.
Kokija ei hyväksy jo tapahtunutta tai vielä tapahtumassa olevaa ja protestoi ainakin mieles-
sään sitä vastaan. Tähän ryhmään kuuluvat sanat VIHA, RAIVO, SUUTTUMUS ja ÄRTY-
MYS.
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Viha on ilon ja surun tavoin prototyyppinen tunnesana ja täyttää perustason ehdot (ks. s.
86; Sutrop 2000: 119–145). Vaikka viha on frekvenssiltään vasta kolmantena, se osoittautui
kognitiivisen tärkeyden indeksin mukaan aineistoni tärkeimmäksi sanaksi. VIHAA edusti-
vat vastauksissa seuraavat leksikaaliset sananmuodot, joista ehdottomasti yleisin oli viha: 

Taulukko 7. VIHAN leksikaaliset maininnat.

Kuvaan vihan merkityksen seuraavanlaisena skenaariona:

VIHA
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa tapahtui
en halua, että tällaista tapahtuu
haluan tehdä jotakin tämän vuoksi 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Vihalle on olennainen komponentti ”en halua, että tällaista tapahtuu”, josta seuraa ”halu
tehdä jotakin”. Viha sisältää siis ’aktiivisuuden’ merkityspiirteen, vaikka se ei välttämättä
johda näkyviin tekoihin:

Vastakkainasettelu on kiristetty äärimmilleen tavalla, joka näyttää tihkuvan poliittista vihaa.
Ilmassa roikkuu uhka perustuslain vastaisesta toiminnasta (Kaleva 1998–1999/69.)

Komponentti ”jotakin pahaa tapahtui” ilmaisee sen, että kokijan pahaksi kokema tapahtu-
ma on alkanut aiemmin. Komponenttia voi täydentää vielä vaihtoehdolla ”tai tapahtuu
nyt”, jolloin vihan aiheuttanut vaikuttaa yhä kokijaan.

Viha voi kohdistua asiantiloihin tai ihmisiin, joten sanan sijoittaminen tähän ryhmään ei
ollut mitenkään yksiselitteistä. Sijoitinhan esimerkiksi sen yleisesti vastakohdaksi ajatellun
sanan rakkaus ryhmään ”ajattelen hyvää toisista ihmisistä”. Kun sen kohteena on suoraan
ihminen, viha tarkentuukin ihmisten välisiä suhteita kuvaavaksi tunnesanaksi, jolloin sii-
hen voi liittää komponentin ”ajattelen toisista huonoja asioita”. Kokijan mielestä toisessa
voi esimerkiksi olla jokin ominaisuus, joka saa hänessä aikaan vihan tunteen. Tällöin kom-
ponentti ”jotain pahaa tapahtui” voisi tarkentua esimerkiksi komponentiksi ”ajattelen: toi-
nen on paha”. Toiseen ihmiseen kohdistuvan vihaa voisi kuvata komponentilla ”koska joku
teki jotakin pahaa”:

Saksalaisten julma ja epäinhimillinen suhtautuminen sotavankeihin jätti lähtemättömät jäljet
moniin mieliin. Lapin sodan puhjettua suomalaisväestönkin ystävyys saksalaisiin kääntyi lo-
pulliseksi vihaksi. (Kaleva 1998–1999/106.)

N %
viha 72 95
vihaisuus 2 3
vihastuminen 1 1
vihainen 1 1

VIHA 76 100
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Vihan voi ajatella melko pitkäkestoiseksi tunteeksi, mitä ilmentää esimerkiksi katkera, lep-
pymätön viha; Pitää vihaa jotakuta kohtaan (PS s.v. viha). Myös seuraavissa lauseissa vi-
hasta käytetyt metaforiset kuvaukset viittaavat pitkään prosessiin:

Viha kytee jatkuvasti. (Kaleva 1998–1999/4.)
Samalla kylvettiin vihan siemen Israelin ja arabinaapurien välille. (Kaleva 1998–1999/143.)
Kun viha on syönyt sielun, ei elämää suotaisi muillekaan. (Kaleva 1998–1999/48.)
Ennakkoluulot ruokkivat vihaa. (Kaleva 1998–1999/72.)

Viha ei ole kuitenkaan niin hyvin eri yhteyksiin soveltuva ja käyttökelpoinen perustason sa-
na kuin ilo on omassa merkitysryhmässään. Vihaa ei mielestäni voi käyttää yleisenä mieli-
pahan ilmauksena, vaan sen käyttöä on monissa tapauksissa syytä harkita, mikä selittynee
vihan tunteen kulttuurisella merkityksellä ja asemalla. 

Suuttumus on vihaa nopeammin aktivoiva ja lyhytkestoisempi tunne. Suuttumukselle
annetaan NS:ssa synonyymiksi muun muassa sana pikaistus, jota sellaisenaan ei enää mai-
nita PS:ssä, mutta sen merkityksen selityksestä (s.v. suuttumus) löytyy edelleen suuttumi-
seen viittaavat sanat pikaistua ja pikaistuksissa(an). Suuttumus on puuskanomainen proses-
si ”tuntuu pahalta vähän aikaa”. Tässä mielessä vastaavia tunnesanoja aineistossani ovat
raivo, kiukku ja tulistuminen. Suuttumuksen aiheuttamat teot ovat usein suunnittelematto-
mia juuri tunneprosessin nopeatahtisuuden vuoksi:

Teon syynä oli Niinivuoren mukaan ilmeisesti jonkinlainen suuttumuksen puuska. Epäilty
menetti jostain syystä malttinsa. (Kaleva 1999–1999/8.)

Väyrysen mielestä Koivisto ei toiminut hetkellisen loukkaantumisen tai suuttumuksen val-
lassa, vaan toteutti jo pitkään vireillä olleen suunnitelmansa. (Kaleva 1998–1999/9.)

’Äkillisyyden’ merkityspiirre implikoi myös sitä, että suuttumukseen, raivoon, kiukkuun ja
tulistumiseen liittyy tietty ’yllätyksellisyys’.

SUUTTUMUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
joku teki jotakin pahaa (minulle)
en halunnut, että tällaista tapahtuu
haluan tehdä jotakin tämän vuoksi 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta vähän aikaa 
 X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

On vaikea kuvitella, että pieni lapsi tuntee vihaa, jonka tuntemiseen tarvitaan mielestäni
aikuisen kokemusmaailmaa ja arviointikykyä. Lapsen viha viittaa jo traagisiin elämänkoh-
taloihin. Lapsi voi kyllä suuttua ja tuntea suuttumusta, mikä on ihan tavallista. Suuttumuk-
sen aiheuttama asia kohdentuukin usein ”minuun”. ”Joku teki jotakin pahaa” -komponen-
tissa pahan kokeminen tarkoittaa, että joku teki jotakin väärin, vastoin kokijan tahtoa ”en
halua, että tällaista tapahtuu”. Suuttumus kohdistuu monesti toiseen ihmiseen. Toki sen
konkreettisena lähikohteena voi olla asiakin, mutta monesti taustalla ovat kuitenkin toisen
ihmisen aikaansaannokset tai -saamattomuudet. 
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RAIVO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtui minulle vähän aikaa sitten 
en halunnut, että tällaista tapahtuu
haluan tehdä nyt jotakin pahaa tämän vuoksi
en tiedä, mitä teen 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta vähän aikaa 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Raivo on intensiteetiltään voimakas, koko mielen täyttävä tunne ”minulle”:
– Mies oli hurjana raivosta. Hän löi minua olan takaa. Puolustauduin sekä käsin että jaloin.
Sain kuitenkin paljon haavoja, asentaja kertoi poliisikuulustelussa. (Iltalehti 1996/21.)

Raivoon liittyy suunnittelemattomuuden ja hallitsemattomuuden myötä tuhoamisen halu
”haluan tehdä nyt jotakin pahaa tämän vuoksi”, mistä seuraa samalla myös ’avuttomuuden’
merkityspiirre ”en tiedä, mitä teen”: 

Sama pätee Väisäsen mukaan mielenterveyteen. Esimerkkinä hän mainitsee raivon, joka voi
olla täysin normaalia vaikkapa silloin kun ihminen joutuu tilaan, jossa ei kykene vaikutta-
maan omaan terveyteensä tai koskemattomuuteensa. (Kaleva 1998–1999/50.)

Jos raivo ja suuttumus ovat selkeitä, jopa ulkoisesti havaittavia tunneprosesseja, niin är-
tymys on fyysisesti näitä näkymättömämpi, mielialaa muistuttava sana. Muita tällaisia pas-
siivis-aktiiviseen mielen kapinaan viittaavia sanoja aineistossani olivat vitutus, keljutus,
tyytymättömyys, harmitus, kireys, äreys. Närkästyminen ja ärsyyntyminen ovat myös lähel-
lä tätä ryhmää. Selkeämmän prosessinsa puolesta ne liittyvät lähemmin suuttumukseen.
Närkästymisen merkityssisältö tarkentuu lisäksi komponentilla ”ajattelen toisista huonoja
asioita”; vain toiseen ihmiseen voi närkästyä.

ÄRTYMYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin on tapahtunut jonkin aikaa 
en halua, että tällaista tapahtuu
haluaisin tehdä jotakin 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu jonkin verran pahalta pitkän aikaa 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Konkreettinen ärtyminen tarkoittaa, että johonkin kohtaan eliössä (esim. ihoon) vaikuttaa
ehkä pitemmän aikaa eliöön luonnostaan kuulumaton ärsyke, joka voi aiheuttaa vaikka tu-
lehduksen. Psyykkinen ärtymys on vastaavasti jokin mieleen kiusallisesti vaikuttava ärsy-
ke, joka ”hankaa” sitä. Tämän jatkuessa tarpeeksi kauan on mahdollista, että kokija tekee
jotakin. Komponentti ”haluaisin tehdä jotakin” ilmaisee ärtymykseen liittyvää pidättelyä:
jotakin ärtymystä helpottavaa ainakin haluaisi tehdä, monesti tekeekin:

Huomionarvoista oli kuitenkin se, että kun naiset ärtyvät tarpeeksi, heille on parasta terapiaa
hillitön siivoaminen. Äkääntyneet miehet taas lähtevät useimmiten kalaan, metsälle tai kave-
reiden kanssa saunaan. (Kaleva 1998–1999/41.)
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Lehtitekstin esimerkkilauseessa miesten tekemisistä käytetty äkääntyyminen on jo lähem-
pänä suutahtamisen merkitystä.

”En halua tätä”

Oman merkitysryhmänsä muodostavat sanat, joita yhdistää komponentti ”en halua tätä”,
mikä viittaa kielteiseen suhtautumiseen johonkin. Vastahankaisuuden aste vaihtelee hyvin
voimakkaasta tunnetilasta (esim. inho) passiiviseen välinpitämättömyyteen (esim. happa-
muus). Sanojen ydinmerkitykseen ei liity aktiivisuutta, joka kohdistuisi vaikka aiheuttajaan
tai yleensä tapahtuneeseen. Tapahtunut hyväksytään ikään kuin negatiivisen tapahtumatto-
muuden kautta.

INHO on tunnesana, joka ilmaisee kielteistä suhtautumista johonkin. Se on eräänlainen
asennetunnesana. Ihminen havaitsee tai tietää kohteesta jotakin, josta hän ei pidä.

INHO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin on olemassa
en halua tällaista
en halua olla tällaisen lähellä

kun ihminen ajattelee, tätä hänestä tuntuu pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”jotakin on olemassa” voi myös viitata johonkin tapahtumaan tai tilaan. Ko-
kija ei halua tällaista, joten hän ”ei halua olla tällaisen lähellä”, mikä voi tarkoittaa paitsi
fyysistä myös henkistä etäisyyttä. Hän ei halua NÄHDÄ, KUULLA, TUNTEA, AJATEL-
LA tätä. Vastenmielisyys on tässä suhteessa neutraalein ilmaisu tarkoittaen yleistä, asen-
teenomaista ”ei-haluamista”. Etovuus on vastenmielisyyttä ja inhoakin fyysisempi: Vatsas-
sa etoo. Etova haju. Mieltä etova näky. (PS s.v. etoa.)

Tympääntyminen, kyllästyminen, ikävystyneisyys ja pitkästyminen eivät ole ihan suoraan
inhon sukulaissanoja. Niitä yhdistää komponentti ”en halua tällaista lisää” ja inhon tavoin
tilanteesta pois pääsemisen halu. Tympääntyminen, kyllästyminen, ikävystyminen ja pit-
kästyminen ovat tunneprosesseja, joissa on tapahtunut suhtautumisen muutos, joka ei taas
niin selkeästi kuulu inhon merkitykseen:

Yhä edelleen kaverini muistelevat kauhulla noita kouluaikoja. Hyvin monet reilut parikymp-
piset kokevat suurta inhoa hiihtoa kohtaan. (Kaleva 1998–1999/12.)

”En halua mitään”

Aineistostani erottui myös sanaryhmä, jota yhdistää komponentti ”en halua mitään”.
Komponentti viittaa tunnesanoihin, jotka nimeävät oikeastaan jo mielentiloja. Kokija on
passiivisessa fokuksettomassa tilassa, jota eivät häiritse mitkään pyrkimykset tilanteesta
pois, vaikka tila ei tuota mielihyvää. Tämän ryhmän sanoja ovat muun muassa VÄLIN-
PITÄMÄTTÖMYYS, APEUS, TYLSYYS ja TYHJYYS.

Välinpitämättömyys liittyy toisaalta myös negaation kautta tietämiseen liittyviin tunne-
sanoihin. Kiinnostuksen tai mielenkiinnon puute ilmenee välinpitämättömyytenä. Mielen-
kiinnon NS (s.v. mielenkiinto) määrittelee mielestäni hyvin ’tunneasenteeksi, joka kohdis-
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tuu johonkin kiehtovaan, miellyttävään, kiinnostavaan, itselle merkitykselliseen ja johon
usein sisältyy toivo päästä kosketuksiin sen kohteen kanssa, saavuttaa se tms.’:

Erityisen vähän politiikka hetkauttaa islantilaisia ja suomalaisia nuoria. Asteikolla, jossa yk-
könen kuvasi täydellistä välinpitämättömyyttä ja viisi mahdollisimman suurta kiinnostusta,
Suomen nuorten ilmaisema henkilökohtainen kiinnostus jäi 2. (Kaleva 1998–1999/87.)

VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtuu 
en halua tietää siitä mitään
en halua mitään 
en tee mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä ei tunnu hyvältä eikä pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”en halua tietää siitä mitään” täydentyy usein komponentilla ”en tee mitään”. 
Käräjät edellyttää hallitukselta välinpitämättömyyden sijasta toimenpiteitä naapurimaiden
tapaan. (Kaleva 1998–1999/17.)

Suomessa Jasmine pitää luonnon kauneudesta, mutta inhoaa kylmyyttä. Hän on huolissaan
luonnon saastumisesta. Häntä harmittaa ihmisten välinpitämättömyys. – – Asioille pitää
myös tehdä jotain. (Iltalehti 1996/2.)

Apeuden merkitys liittyy myös surun ja sen sukulaissanojen ryhmään komponentin ”jo-
takin pahaa tapahtui” kautta. Apeus on kuitenkin rajaamattomampi ja passiivisempi: ”en
tee mitään”. Apeus tuntuu ”pahalta” verrattuna surun ”hyvin pahalta” tuntumiseen.

APEUS
X tuntee jotakin koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa tapahtui
en halunnut, että tämä tapahtuu
en halua mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Tylsyys puolestaan liittyy myös kyllästymiseen, jolloin yhteinen komponentti on ”en ha-
lua tätä lisää”. Kyllästymiseen voi kuitenkin sisältyä aktivoitumisen mahdollisuus, mitä tyl-
syydessä ei ole. Tylsyyden tilan henkistä turtumusta ja passiivista suhtautumista kuvaakin
komponentti ”en tee mitään”. 

TYLSYYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
mitään ei tapahdu 
en halua tätä lisää
en tee mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu vähän pahalta
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X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Tyhjyys mielentilana on tylsyyttäkin passiivisempi: ”mitään ei ole” vs. ”mitään ei tapahdu”
ja ”hänestä ei tunnu miltään” vs. ”tuntuu vähän pahalta”.

TYHJYYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
mitään ei ole
en halua mitään

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä ei tunnu miltään
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

”En halua tehdä mitään”

Väsymys ja masennus kuuluvat sanaryhmään, jota yhdistää komponentti ”en halua tehdä
mitään”, mikä ilmentää sanoihin liittyvää henkistä ja myös ruumiillista vireyden puutetta.
Väsymys on tunnesana, jota voidaan käyttää kuvaamaan fyysisiä tuntemuksia ”joku tuntee
jotakin ruumissaan”, jolloin kokija ei konkreettisesti jaksa tehdä jotakin:

Satola rohkaisee yrittämään uudelleen, nyt vaikeampaa reittiä. Puolivälissä kädet tärisevät
väsymyksestä. Jalat eivät löydä sopivia otteita vaan lipsuvat. Nöyryyttävää kyllä, joudun
anelemaan laskeutumislupaa. (Iltalehti 1996/8.)

Fyysinen ja henkinen väsymys kietoutuvat usein toisiinsa:
Harmaita ja tylsiä ovat alkutalven päivät ja mieli niin maassa, ettei koko juhliminen ehkä kiin-
nosta. Mutta oitis tarjotaan apua toisen hoitolan ilmoituksessa: Jos sinulla on vetämätön olo,
väsymystä, masennusta ja ummetusta, hoida itseäsi. Tervetuloa paksunsuolen koneelliseen
vesipesuun. (Kaleva 1998–1999/123.)

Seuraavassa skenaariossa komponentit ”en halua tehdä mitään” ja ”en voi tehdä mitään”
ovat oikeastaan vaihtoehtoiset, jolloin ensimmäiseen liittyy henkistä voimattomuutta ja jäl-
kimmäiseen fyysistä jaksamattomuutta. Se voi kuvata myös henkistä umpikujaan joutumis-
ta.

VÄSYMYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pitäisi tehdä
en halua tehdä mitään
en voi tehdä mitään nyt

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu melko pahalta melko pitkään
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Henkinen väsymys voi ilmentää myös paitsi jaksamattomuutta ”en voi tehdä mitään” myös
eräänlaista kyllästymistä:

Sitten tuli väsymys siihen ajattelutapaan, että työt ovat lahjatavaroita. Niiden piti sopia risti-
äisiin, häihin ja lakkiaisiin. (Kaleva 1998–199/112.)

Silloin vallitsi ehkä aikamoinen väsymys tämmöisiin huippukokouksiin, koska niitä oli ollut
niin valtavan paljon. (Kaleva 1998–1999/113.)
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Tällainen väsymys voi johtaa myöhemmin aktivoitumiseen. Skenaario muuttuukin seuraa-
vanlaiseksi:

VÄSYMYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtui pitkän aikaa
en halua tällaista enää
en voi tehdä mitään nyt

kun ihminen ajattelee, tätä hänestä tuntuu jonkin verran pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

PS (s.v. masennus) määrittelee masennusta sanoilla masentuneisuus, alakuloisuus, ape-
us, depressio. Masennuksissaan olemista selitetään lisäksi konstruktiolla allapäin. Kansan-
psykologiaan pohjautuva skenaario masennuksen merkityksestä voisi näyttää seuraavanlai-
selta:

MASENNUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa on tapahtunut minulle
en voi tehdä mitään
mitään hyvää ei voi tapahtua minulle

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Masennus on hyvin henkilökohtainen tunne, jota ilmaisee ”minulle”. Komponentti ”en voi
tehdä mitään” kuvaa passiivisuutta, johon vielä liittyy pessimismiä ja näköalattomuutta
”mitään hyvää ei voi tapahtua minulle”.

Masennukseen liittyy myös lääketieteellisen sairauden, masennustilan eli depression
merkitys.

Tutkijoiden mukaan menetys voi johtaa masennukseen erityisesti silloin kun ihmisen itse-
tuntoa on loukattu tai kun toivo paremmasta on kadonnut. (Kaleva 1998–1999/60.)

Masennuksen varsinaisia syitä tai aiheuttajia ei tunneta. Se on psyykkinen häiriö, joka on
tunnettu ja kuvattu jo antiikin aikana. (Kaleva 1998–1999/33.)

”En halua mitään muuta”

Sijoitin ”en halua” -protokomponentin alaryhmäksi siihen ainoana myönteisiin tunteisiin
kuuluvana ryhmänä mielenrauhaan viittaavat sanat, joista tyypillisiin lukeutui RAUHAL-
LISUUS [rauhallisuus (15), rauha (6), rauhallinen (4)]. Sanoja yhdistää komponentti ”en
halua mitään muuta”, joka tarkoittaa hyvää oloa ilman mitään uusia pyyteitä, joten sanat
eivät kuvaa itse prosessia vaan päätepistettä (vrt. onni).

Rauhallisuuden paikka tässä ryhmässä ei ole itsestään selvä. Kun se liittyy levolliseen
suhtautumiseen tulevaisuuteen, se sijoittuu ”jotakin hyvää saattaa tapahtua” -ryhmään. Li-
säksi rauhallisuutta voi pitää luonteenpiirteenä tai ominaisuutena:
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Äidiltään Lola on perinyt myös rauhallisuutensa ja luottamuksensa siihen, että kaikki järjes-
tyy lopulta. (Iltalehti 1996/5.)

Viitatessaan tähän hetkeen rauhallisuus sisältää komponentin ”en halua mitään muuta”, ja
se on synonyymi rauhalle, joka voi myös merkitä esimerkiksi ’riidan vastakohtaa’, sotater-
minä ’sodan vastakohtaa’, ulkonaisten olosuhteiden kuvausta ’häiriintymättömyyden ti-
laa’. Rauha ei ole prototyyppinen tunnesana vaan se on enemmänkin mielen tilan nimitys
ja viittaa ’mielen tasapainoon’:56

Haluan rauhaa, tulla onnelliseksi ja oman talon meren rannalle. (Kaleva 1998–1999/17.) 

Salomäen sisarparvi löysi elämäänsä rauhan. (Kaleva 1998–1999/42.)

RAUHA
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
kaikki on hyvin
en halua mitään muuta

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä pitkän aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

4.5.2.4 ”Haluan”

Komponentit ”en halua” ja ”haluan” kertovat kokijan tahtotilasta. Sana kuuluu ”halu-
an”-ryhmään silloin, kun haluaminen on sanan merkityksessä niin olennaista, ettei sen si-
joittaminen muuhun yhteyteen ole luontevaa, vaikka haluamiseen viittaava komponentti on
monien muidenkin sanaryhmien merkityksissä.

”Haluan tätä”

HALU, HIMO ja NÄLKÄ olivat aineistossani tyypillisiä sanoja, jotka sisältävät komponen-
tin ”haluan tätä”. Merkitykseltään ne ovat enemmän fyysis-aistillisia tuntemuksia kuin
prototyyppisiä kognitiivisia tunnesanoja. Näistä erityisesti nälän ydinmerkitys on ’fyysisen
ravinnontarpeen tuntemus’. Nälkää voi käyttää myös kuvaannollisemmassa merkityksessä,
jolloin se on synonyymi halulle tai himolle kuten rakkauden nälkä tai uutisnälkä. (PS s.v.
nälkä). 

Koska HALUTA on jo primitiivikäsite, määrittelen seuraavassa pelkästään himon ske-
naarion avulla:

HIMO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
tämä on hyvää 
haluan tätä lisää
en voi ajatella muuta 

56. Tässä merkityksessä käyttämissäni lehtiteksteissä ei ole ollut rauhaa juurikaan käytetty.
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kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”en voi ajatella muuta” määrittelee himon kokonaisvaltaiseksi, ei pelkästään
fyysiseksi tunteeksi. Kokijan kannalta tunne on myönteinen, ainakin kyseisellä hetkellä:
”hänestä tuntuu hyvältä”.

”Haluan tehdä jotain”

Muodostin vielä oman ryhmän sanoista, joita yhdistää komponentti ”haluan tehdä jo-
tain”. Näistä tyypillisiin tunnesanoihin lukeutui ainoastaan ROHKEUS. Oman alaryhmän-
sä muodostavat lähinnä aktivaatiotasoa kuvaavat energisyys, vireys ja tsemppi. Sijoitin tä-
hän ryhmään myös sanat kostonhalu, uhma ja uho, jotka eivät ole keskenään synonyymeja,
mutta niiden merkitykseen kuuluu niin olennaisesti ”halu tehdä jotain”. 

Rohkeus tunnesanana ilmaisee suhtautumista pelkoon ja samalla se liittyy itseluottamuk-
seen ”voin tehdä jotain”. 

ROHKEUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin pahaa saattaa tapahtua
haluan tehdä jotain
ajattelen: voin tehdä jotain 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kokija on kohtaamassa tapahtuman, joka itsessään voi olla paha tai siihen liittyvä epäon-
nistuminen voi tehdä siitä pahan. Pelkoa tunteva ihminen ”ei halua” ”eikä voi” kohdata ti-
lannetta, kun taas rohkea ”haluaa” ja ”voi”.

4.5.2.5 ”Ajattelen itsestäni hyvää tai huonoa”

Tämän ryhmän sanojen fokus on kokijassa itsessään. Ryhmän tunnesanat ovat jaettavissa
myönteisiin ja kielteisiin. Vaikka ryhmän sanojen fokus on kokijassa itsessään, jaon perus-
teena on kokijan oman itsensä asemointi ja arviointi suhteessa lähinnä toisiin ihmisiin. Kun
ihminen ”ajattelee itsestään hyviä asioita”, hän kokee olevansa vähintään samanveroinen
toisten kanssa eikä tunne alemmuutta. Myönteisiksi ajateltavia sanoja tässä mielessä ovat
esimerkiksi ylpeys, itsevarmuus, onnistuneisuus ja vapautuneisuus. Joitakin tähän ryhmään
kuuluvia sanoja, kuten ylivertaisuus, kaikkivoipaisuus, voi pitää toisten ihmisten kannalta
arvioituna kielteisinä.

”Ajattelen itsestäni hyviä asioita”

YLPEYS limittyy ”jotakin hyvää tapahtui” -ryhmän sanojen, kuten tyytyväisyys ja onnelli-
suus, kanssa. Sanakirjakin määrittelee ylpeyden ’onnelliseksi tyytyväisyydeksi omiin suo-
rituksiin, ominaisuuksiin tms.’ Lähisynonyymeiksi annetaan omanarvontunto, korosteinen
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itsetietoisuus, kopeus, korskeus ja pöyhkeys (PS s.v. ylpeys). Määrittelystä näkyy ylpeyden
merkityksen kahtalaisuus. Kun kuvaamme toisen ihmisen ominaisuutta (Hän on ylpeä), sii-
hen voi liittyä negatiivisen arvostelun vivahde, jolloin ominaisuuden myönteisiksi vasta-
kohdiksi nousisivat esimerkiksi vaatimattomuus tai nöyryys. Kun ihminen kuvaa esimer-
kiksi omaa tunnetilaansa ylpeydeksi, merkitykseen ei liity negatiivisuutta. Usein ylpeyden
aiheena ovat aikaansaamiset ja tekemiset:

Itse alusta loppuun saakka tehty säilytysarkku, sohvapöytä ja metallinen hylly ovat sairaan-
hoitajalle ikuisia ylpeyden aiheita. (Kaleva 1998–1999/29.)

Ylpeä voi olla muustakin kuin omista tekemisistään:
Lähes kaikki suomalaiset tuntevat ylpeyttä maisemista. (Kaleva 1998–1999/36.)

Ilkka Kanerva on syntyjään maalaispoika. Hän on taustastaan silminnähden ylpeä. (Iltalehti
1996/9.)

Riittää, että se mikä antaa aihetta tuntea ylpeyttä, liittyy tai on projisoitavissa tavalla tai toi-
sella kokijaan itseensä. Tunteen aiheuttaja ikään kuin nostaa kokijansa statusta; ihmisillä
on syytä ajatella hänestä hyvää. Kun missimme menestyy maailmalla, se nostaa kansan it-
setuntoa suhteessa muihin:

Erityisellä ylpeydellä voi ohjelmaa seuratessaan panna merkille sen, että Miss Suomi eli Lola
Odusoga selvisi suuresta tulikokeesta ilman tulkkia. (Iltalehti 1996/5.)

Wierzbickan (1999: 117) mielestä sanaan proud liittyy tietty vastaansanomattomuus.
Muut ihmiset ovat kokijan mielestä ikään kuin pakotettuja ajattelemaan ylpeyden syyn
vuoksi hyvää ”if the people know this they can’t not (= bound) think good things about me”.
Samalla omanarvontuntokin vääjäämättä kasvaa ”I can’t not (= bound) think the same”.

YLPEYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
on olemassa jotakin hyvää
tämä hyvä liittyy minuun
tämän vuoksi ihmiset voisivat ajatella minusta hyvää
tämän vuoksi ajattelen itsestäni hyvää

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Ylpeys tarvitsee edes kokijan mielessä olevan yleisön, jolle voi edes salassa (”voisivat aja-
tella”) rintaa röyhistellä (vrt. leuhkuus ”olen parempi kuin muut”).

”Ajattelen itsestäni huonoja asioita”

Kun ihminen tuntee itsensä muita huonommaksi, hän ”ajattelee itsestään huonoja asioi-
ta”. Kielteisiä tunnesanoja tässä mielessä puolestaan ovat esimerkiksi häpeä, hämmennys,
yksinäisyys, arkuus, syyllisyys, alemmuus, arvottomuus, sivullisuus.

HÄPEÄ kuuluu sosiaalisiin tunnesanoihin, joiden fokus on ihmisessä itsessään mutta
jotka syntyvät suhteessa toisiin ihmisiin. Häpeä on ylpeyden vastakohta. Ylpeyden aihe ja
sen liittyminen kokijaan halutaan mielellään toisten tietoon, mikä aiheuttaa myönteisen ko-
kemuksen. Häpeässä tunteen aiheuttajan paljastuminen ja mahdollinen toisten ihmisten
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tietoon tuleminen puolestaan koetaan kielteisenä. Ihminen tuntee oman arvonsa laskevan
muiden ja myös omissa silmissään:

Jonkunlainen häpeän ja huonommuuden tunne olivat vielä ajoluvan saamisen jälkeen jonkin
aikaa esteenä sosiaaliselle suuntautumiselle. (Kaleva 1998–1999/51.)

HÄPEÄ
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
on olemassa jotakin huonoa
tämä huono liittyy minuun
tämän vuoksi ihmiset voivat ajatella minusta pahaa
tämän vuoksi ajattelen itsestäni pahaa

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista 

Häpeää voi tuntea samoin kuin ylpeyttä erityisesti omista teoistaan ja aikaansaannoksis-
taan, mutta myös asioista, joiden olemassaolo ei johdu suoraan häpeäjästä itsestään. Pel-
kästään se, että hävettävä asia voidaan liittää kokijaan, riittää aiheuttamaan tunteen.

Häpeä liittyy kielteisiksi koettuihin tekoihin ja asioihin, kun taas samoin sosiaalisiin
tunnesanoihin kuuluvan HÄMMENNYKSEN voi saada aikaan sinänsä myönteinenkin asia.
Hämmennys liittyy myös nolouden, kiusaantuneisuuden ja vaivaantuneisuuden merkityk-
siin erityisesti komponentin ”en halua tätä” kautta. Joskus hämmennykseen voi liittyä ’yl-
lätyksellisyys’, jolloin se voisi liittyä hämmästykseen. 

Hämmennys voi merkitä konkreettisesti sekaannusta, epäjärjestystä, hämminkiä, jolloin
se ei enää ole tunne vaan enemmänkin tunteen aiheuttaja. Tunnesanaan hämmennys liittyy
kuitenkin epäselvyyttä ilmaiseva komponentti ”en tiedä, mitä teen”. Tutkimissani sanoma-
lehtiteksteissä hämmennys merkitsi useimmiten yleiseksi oletettua hämmennyksen tilaa,
jossa ’epäselvyyden’ merkitys on olennainen:

Torstaina lähettämässään tiedotteessa Voutilainen sanoi olevansa pahoillaan, että hänen haas-
tattelunsa on ymmärretty väärin ja herättänyt hämmennystä asiakkaiden keskuudessa. (Ka-
leva 1998–1999/80.)

Pääministeri Paavo Lipposen tapa ja tyyli johtaa hallitusta, tehdä poliittisia päätöksiä, esiintyä
julkisuudessa eli koko hänen persoonansa on herättänyt suomalaisissa hämmennystä. Eihän
meillä koskaan tämmöistä poliittista johtajaa ole ollut. (Iltalehti 1996/74.) 

Seuraava hämmennyksen skenaario on edellistä individualistisemman tunnesanan ku-
vaus. Se lähtee nimenomaan introspektiivisestä näkökulmasta ”ajattelen itsestäni”:

HÄMMENNYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
minulle tapahtui jotakin
ajattelen jonkin aikaa: en tiedä mitä teen
en haluaisi, että joku tai jotkut ajattelevat minusta tätä
tämän vuoksi ajattelen itsestäni huonoa

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta jonkin aikaa 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista 
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Komponentti ”minulle tapahtuu (tai on edelleen tapahtumassa jotakin)” voi siis tarkoittaa
”hyvää” tai ”huonoa”. Kokijalle tapahtunut on vastentahtoinen ja epätietoisuutta aiheuttava
”ajattelen jonkin aikaa: en tiedä mitä teen”. Tilanteen hallitsemattomuuden ja kontrollin
menettämisen tunteesta voi olla lyhyt matka paniikkiin tai vastaaviin ”jotakin pahaa voi ta-
pahtua” -komponentin sisältävien sanojen nimeäminen tunteisiin. Hämmennyksen tunne
rajautuu ajallisesti ”joksikin ajaksi”. Kokija ei haluaisi, että toiset liittäisivät hänet sekä hä-
nen reaktionsa hämmennyksen syyhyn. Hän tuntee huonommuutta ja avuttomuutta. 

4.5.2.6 ”Ajattelen toisista ihmisistä hyvää tai huonoa”

Tähän ryhmään olen sijoittanut sanat, joiden fokus ei ole niinkään ”itsessä” kuin ”toisessa
ihmisessä”. On edelleen todettava, että osaa näistä sanoista voi käyttää muustakin kuin toi-
siin ihmisiin liittyvistä tunteista. Esimerkiksi rakkaus, ikävä ja kaipaus voivat kohdistua
muuhunkin kuin toisiin ihmisiin. Tarkastelen seuraavassa näitä sanoja ihmisten välisten
suhteiden kehyksestä. Samoin kuin ”ajattelen itsestäni” -ryhmä, jakaantuu tämäkin kahteen
alaryhmään. 

”Ajattelen toisista hyviä asioita”

Tyypillisiä myönteisiin tunteisiin kuuluvia ”ajattelen toisista hyviä asioita” -sanoja ovat
RAKKAUS, HELLYYS, KAIPAUS, IKÄVÄ, LUOTTAMUS, SÄÄLI, MYÖTÄTUNTO ja EM-
PATIA. Tyypillisiä kielteisiä ”ajattelen toisista ihmisistä huonoja asioita” -sanoja ovat KA-
TEUS ja MUSTASUKKAISUUS. Aloitan tarkasteluni tunnesanoista, joiden fokus on toisis-
sa ihmisissä. 

RAKKAUS on aineistossani kognitiivisesti kolmanneksi tärkein tunnesana vihan ja ilon
jälkeen. Sadasta koehenkilöstä sen mainitsi 83 omassa tunnesanaluettelossaan. Rakkautta
voikin pitää tärkeytensä puolesta prototyyppisenä tunnesanana. Morfologisesti se on kui-
tenkin sanoja viha, ilo ja suru kompleksisempi rakkaus57 eikä välttämättä tavallisen kielen-
puhujankaan kannalta yhdistämätön. (Ks. s. 86; Sutrop 2000: 119–145.) Rakkautta ei voi
myöskään ilmaista muiden perustunteiksi nimettyjen tunteiden tavoin paikallissijailmauk-
sin (Onikki-Rantajääskö 2001: 94).

RAKKAUTTA edustivat aineistossani kiistattomasti mainituimman rakkauden lisäksi
seuraavat leksikaaliset sananmuodot:

Taulukko 8. RAKKAUDEN leksikaaliset maininnat.

57. Vanha suomalainen sana lempi täyttää morfologisen yksinkertaisuuden ehdon.

N %
rakkaus 74 89
rakastunut 6 7
rakastuminen 2 2
rakastava 1 1 

RAKKAUS 83 100
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Rakkautta on määritelty kautta aikojen niin tieteessä kuin taiteessakin. Ilmiön moni-
muotoisuuteen viitannee Kövecsesinkin (2000: 27) havainto siitä, että rakkaus on todennä-
köisesti eniten metaforisoitu tunnekäsite. Rakkaudesta voidaan löytää erilaisia muotoja,
kuten romanttis-seksuaalinen, ”huolehtiva” (esim. äiti ja lapsi -suhteessa) ja jumalallinen
rakkaus. (Ks. esim. Hatfield – Rapson 2000: 654–662.) Tissarin (2003: 1–29) mukaan on
olemassa monenlaista rakkautta (love) sen mukaan, mihin elämän alueeseen tunne liittyy
tai ketkä siinä ovat osallisia: perhe, avioliitto, seksuaalisuus, ystävyys, uskonto ja muut
maailman asiat tai tavarat. Rakkaus voi kohdistua myös itseen (itserakkaus).

NS (s.v. rakkaus) määrittelee rakkauden: 1. syvä eroottinen kiintymys toiseen henki-
löön, 2. muu syvä kiintymys jhk henkilöön t. asiaan ja 3. usk. Jumalan rakkaus syntisiin,
syntisiä kohtaan. Neljänneksi merkitykseksi on lisäksi kirjattu ’erikoinen kiinnostus, har-
rastus, mieltymys jhk’. PS:ssa Jumalaan liittyvää rakkautta ei enää mainita omana merki-
tyksenään. Sen sijaan on annettu rakkauden yhdeksi merkitykseksi ’syvän eroottisen kiin-
tymyksen kohde’ (Hän on suuri rakkauteni.)

Sanat rakastuminen ja rakastunut viittaavat rakkauteen eroottisena kiintymyksenä (PS
s.v. rakastua), joten perusteltua olisi ollut erottaa rakastuminen jopa omaksi tunnesanak-
seen. Yhdistin sen kuitenkin RAKKAUTEEN, joka rakastumisen ytimessä mielestäni kui-
tenkin on. Rakkauden sukulaissanoja aineistossani ovat lähinnä sanat kiintymys, välittämi-
nen, pitäminen ja hellyys. Muissa tunnesanaryhmissä olevat sanat ihastus ja intohimo limit-
tyvät läheisimmin rakkauden kanssa.

Suomalaisille korkeakouluopiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa opiskelijat määritteli-
vät rakkauden tunnekokemuksena Määtän (1994: 18–22) mukaan ’iloksi’, ’yhteenkuulu-
vuudeksi’ ja ’huolenpidoksi, vastuuntunnoksi, kunnioitukseksi’. Opiskelijat määrittelivät
rakkautta muun muassa seuraavilla ilmauksilla ”semmoinen mielenailahdus tai semmoinen
miellyttävä tunne”, ”hyvän olon tunne”, ”iso tunnelataus”, ”semmoinen tunnetila, tietty vi-
re”.

Rakkauden ydinkomponentti on seurauksenomainen ”haluta hyvää jollekin toiselle”
(Wierzbicka 1999: 294), joka korostuu erityisesti välittämisen merkityksessä. Rohkenen
kiteyttää rakkauden ydinmerkitykseksi seuraavanlaisen skenaarion: 

RAKKAUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
ajattelen: on olemassa toinen ihminen
kun ajattelen häntä, minusta tuntuu erittäin hyvältä
haluan hänelle hyvää

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin hyvältä kauan aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”ajattelen: on olemassa toinen ihminen” viittaa siihen, että kokija on tietoinen
toisen (tai toisien) olemassaolosta ja tämä ajatus on tärkeä hänen elämässään. Toisen ajat-
teleminen aiheuttaa suurta mielihyvää. Rakkauden perusolemukseen liittyy tietynlainen
pyyteettömyys ja selkeys: ”haluan hänelle hyvää”. Rakkauteen liittyy samantyyppistä
staattisuutta kuin esimerkiksi onnellisuuteen. 

Oman spesifimmän merkitysryhmänsä muodostavat tunnesanat ikävä, kaipaus, kaiho ja
haikeus. Näihin sanoihin liittyy ajatus ihmisestä, joka ei ole läsnä ja johon liittyy rakkau-
den, välittämisen, pitämisen tunteiden komponentteja: ”ajattelen: on olemassa toinen ihmi-
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nen” ja ”kun ajattelen häntä, minusta tuntuu hyvältä”. Vaikka ikävä on surumielisyyden sä-
vyttämä tunne, sanan merkitykseen liittyvä mielipaha juontuu kuitenkin kokijalle myöntei-
sestä asiasta.

IKÄVÄ58

X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin
joskus ihminen ajattelee

ajattelen: on olemassa toinen ihminen
kun ajattelen häntä, minusta tuntuu hyvältä
koska en voi nähdä häntä, minusta tuntuu jonkin verran pahalta

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu jonkin verran pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentin ”en voi nähdä häntä” voisi vaihtaa yleisempään ”hän ei ole lähelläni”. Pää-
dyin kuitenkin ”näkemiseen”, koska se kuvaa konkreettisuudessaan selkeämmin ikävän
ydinmerkitystä.

Ikävän ja kaipauksen merkityseroa on vaikea kuvata niiden ydinmerkityksiä vertaamal-
la, koska ne ovat niin lähellä toisiaan. Erot ovat lähinnä kontekstissa aktualisoituvia. Ikävä
on tunteena ehkä akuutimpi ja konkreettisempi kuin kaipaus. Erityisesti kaihoon ja haikeu-
teen liittyy ’mielialamaisuus’, joten tunteiden aiheuttaja ei välttämättä kuulu enää kokijan
elämässä ensisijaisiin asioihin.

Luottamukseen liittyy varmuutta vastakohtana epäilykselle. Luottamus on osittain myös
pettymyksen vastakohta. Sen fokus on tulevaisuudessa. Siihen sisältyy varmuutta ja uskoa
siihen, ettei ”jotakin pahaa tapahdu”:

Antero ei pettänyt valmentajansa luottamusta, vaan tikkasi Rovaniemellä viime tiistaina tuu-
lessa ja vesisateessa viisi sekuntia olympiakomitean aikarajan alle. (Iltalehti 1996/46.)

LUOTTAMUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
haluan, että jotakin hyvää tapahtuu
minusta tuntuu hyvältä, kun ajattelen tätä
tiedän nyt: tämä tapahtuu

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Sääli ja myötätunto ovat merkitykseltään lähellä toisiaan. Molemmissa on kysymykses-
sä tunne, joka kohdistuu toiseen ihmiseen, jolle kokijan mielestä ”on tapahtunut jotakin pa-
haa”. Kokijasta itsestäänkin ”tuntuu pahalta”, vaikka sinänsä sääli ja myötätunto ovat
myönteiseksi arvotettavia tunteita. Sääli varsinkin voi olla hyvinkin mielipahan sävyttämä.
Säälin tuntija ja kohde eivät kuitenkaan ole tasavertaisessa asemassa. Säälijä on statuksel-
taan säälin kohdetta vahvemmassa asemassa tai kyseisen asian suhteen riittävän ulkopuo-
linen, mikä mahdollistaa sen, että hänellä on ainakin kyseisen asian suhteen ikään kuin vara
sääliin.

58. Kun ”toisen ihmisen” tilalle vaihdetaan ”asia”, skenaario kuvaa muutakin ikävää.
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Välillä käy oikein sääliksi henkilökuntaa kun näkee, että he joutuvat uurastamaan viimeiseen
pisaraan asti. (Kaleva 1998–199/4.)

Maanviljelijöitä käy sääliksi. He täyttävät lippua ja lappua, ottavat nöyränä vastaan moitteet
sekaisesta pihasta ja väärinpäin lehmään niitatusta merkistä. (Kaleva 1998–1999/30.) 

Nälkäisen lapsen kuva herätti jokaisessa sääliä. (PS s.v. sääli.)

SÄÄLI
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
toiselle ihmiselle on tapahtunut jotakin pahaa
tämä on paha
en haluaisi hänelle tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Komponentti ”en haluaisi hänelle tätä” kertoo sääliin liittyvästä passiivisuuden vivahteesta.
Täydentävä komponentti ”tämä on paha” vahvistaa vielä kokijan arvion kohteen tilantees-
ta.

Vertaillessaan sanojen pity ja compassion merkityksiä Wierzbicka (1999: 102) toteaa,
että tunteen kohteena olevan tietoisuus omasta kohtalostaan on eri:

Compassion implies also that target person is aware of their own misfortune and is suffering,
whereas in the case of pity, target person need not to be aware of any misfortune – –.

Tämä sama koskee mielestäni myös sääliä ja myötätuntoa. Säälin kohde voi olla täysin tie-
tämätön siitä, että hän herättää sääliä jossakin. Myötätuntoa osoitetaan puolestaan useim-
miten ihmiselle, joka on tietoinen omasta kohtalostaan, kuten Osoittaa myötätuntoa sure-
valle, surevaa kohtaan. (PS s.v. myötätunto.) Myötätuntoon ei liity kokijan ja kohteen vä-
lisen suhteen epäsymmetrisyyttä, vaan se edellyttää enemmänkin samastumista, samalla
puolen olemista:

Kun Jeesus pääsiäisaterialla ilmoittaa, että joku opetuslapsista kavaltaa hänet ja samalla pa-
hoittelee kavaltajan onnetonta kohtaloa, niin Hakala kuvaa voimallisesti Jeesuksen myötä-
tuntoa kavaltajaansa kohtaan. (Kaleva 1998–1999/71.)

MYÖTÄTUNTO
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
toiselle ihmiselle on tapahtunut jotakin pahaa
toisesta ihmisestä tuntuu pahalta 
en haluaisi hänelle tätä

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Myötätuntoon ja sääliin ei mielestäni liity sinänsä aktiivisuuden komponenttia ”haluan teh-
dä jotakin toisen ihmisen hyväksi”, mutta esimerkiksi armeliaisuuden tai laupeuden mer-
kitykseen kyseinen komponentti kuuluu.

NS:ssa määritetään hellä mm. ’lempeyttä, myötätuntoa, sääliä osoittavaksi, helliväksi,
lempeäksi, hempeäksi, lämpimäksi, pehmeäksi, hyväksi’. PS (s.v. hellä) antaa synonyy-
miksi sanat lempeä, herkkä, hyvä, lämmin(sydäminen), rakastava, hellivä. Hellyys määri-
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tellään ’helläksi tunteeksi’ (PS s.v. hellyys). Sanakirjojen mukaan tyypillisistä tunnesanois-
ta myötätunnon ja säälin tunteet eivät enää määritä hellyyttä. Niiden sijaan on kirjattu rak-
kaus (rakastava).

Hellyys liittyykin läheisesti rakkauteen. Molempien sanojen merkitykseen kuuluu, että
on olemassa toinen, kokijalle tärkeä ihminen. Hellyys sisältää aktiivisuutta osoittavan ”ha-
luan olla hyvä hänelle” -komponentti, jonka prototyyppinen osoitus on kosketus:

Jos äiti tai isä ei ole omassa lapsuudessaan kokenut läheisyyttä tai hellyyttä, on hänen sitä
vaikea osoittaa omille lapsilleen. Joskus koskettamista jopa pelätään, sanoo Mäki-Opas. (Ka-
leva 1998–1999/28.)

Hellyyden merkityssisältö on konkreettisempi kuin rakkauden, johon liitän enemmän kog-
nitiivisuutta (vrt. rakkauden komponentti ”ajattelen: on olemassa tämä ihminen”). Hellyy-
teen liittyy mielestäni vielä myönteisessä merkityksessä huolehtimis- tai holhoamissuhde.
Hellyyden tunteen kohde on kokijan perspektiivistä pienempi ja avuttomampi ainakin het-
kellisesti.

HELLYYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
on olemassa toinen ihminen
kun ajattelen häntä, minusta tuntuu hyvältä
haluan olla hyvä hänelle

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä 
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

”Ajattelen toisista huonoja asioita” 

Tyypillisiä ”ajattelen toisista huonoja asioita” -komponentin sisältäviä tunnesanoja ai-
neistossani ovat KATEUS ja MUSTASUKKAISUUS, jotka limittyvät merkitykseltään toi-
siinsa. Niiden molempien merkitykseen sisältyy ajatus siitä, että jotakin on tai tulee ole-
maan itseltä pois.

Kateuden tunne voi syntyä sellaista ihmistä kohtaan, jonka kokija rinnastaa jollakin ta-
voin itsensä kaltaiseksi tai veroiseksi. Kateutta aiheuttaa se, että jollakin toisella on jokin
kokijan arvostama asia paremmin kuin itsellä:

Kateuttahan tämä tämmöinen kaikki on. Sekin kun kadehtii niitä kanssaihmisiään, jotka
ovat olleet kaukaa viisaita ja ostaneet osakkeita silloin kun kurssit ovat alhaalla. (Kaleva
1998–1999/8).

EU-rahaakin Lapin yliopisto on saanut niin paljon, että jotkut yliopistot ovat kokeneet sen
määrän kateudeksi asti. (Kaleva 1998–1999/11.)

KATEUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
toiselle ihmiselle on tapahtunut jotakin hyvää
tämä ei tapahtunut minulle 
en haluaisi hänelle tätä
haluaisin itselleni tätä
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kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Kateus ja myötätunto ovat komponenttien perusteella pitkälle vastakkaisia tunteita. Yhteis-
tä niille on kokijan ja tunteen kohteen samanvertaisuus, jolle vastakohtaiset komponentit
suhteutuvat. Kateuden kanssa vastakkaisuutta on myös vahingonilossa, jossa toiselle on ta-
pahtunut jotakin pahaa ja josta kokija ajattelee, että onneksi näin ei käynyt hänelle itselleen. 

Mustasukkaisuus on ihmissuhteisiin liittyvä yleensä kielteiseksi mielletty tunne. Proto-
tyyppiseen mustasukkaisuusasetelmaan liittyy yleensä kolme ihmistä: kokija, mustasuk-
kaisuuden kohde ja kohteen oletettu tunteiden kohde: 

Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Lauran tanssitunnille ilmestyy kaunis, mutta ilkeä Tytti, joka
on iskenyt silmänsä Lauran kaveriin Nikoon. Laura tuntee mustasukkaisuuden pistävän vat-
sanpohjassaan, eikä aluksi ymmärrä, mistä tunne johtuu. (Kaleva 1998–1999/5.)

MUSTASUKKAISUUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
tiedän nyt: toiselle ihmiselle tapahtuu jotakin hyvää jonkun muun
ihmisen kanssa
tämä ei tapahdu minun kanssani
haluan, että hän ei tunne hyviä tunteita muita kohtaan

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvin pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Mustasukkaisuus liitetään yleensä aikuisten välisiin eroottisiin tai vastaaviin suhteisiin, esi-
merkiksi Mustasukkainen aviomies. Olla jollekin mustasukkainen puolisostaan. (PS s.v.
mustasukkainen.) Skenaario ei sulje pois esimerkiksi lapsen mustasukkaisuutta nuorempaa
tulokasta kohtaan. Mustasukkaisuuteen liitetään myös epäily ja luottamuksen vastakohta
epäluottamus:

Kallen isä sairastuu mieleltään, piinaa mustasukkaisuuksissaan äitiä ja perhettä. (Kaleva
1998–1999/12.)

Luottamuksen myönteinen peruskomponentti ”tiedän nyt: tämä tapahtuu” merkitsee mus-
tasukkaisuuden yhteydessä oletettua kielteistä tietoa siitä, että toiselle tapahtuu jotakin hy-
vää tai toinen tuntee hyvää muuta ihmistä kohtaan.

4.5.2.7 ”Tiedän / en tiedä”

Tämän ryhmän59 sanat liittyvät tavalla tai toisella tietämisen prosesseihin. Nämä niin sano-
tut tiedolliset tunteet Niiniluoto (1996b: 113) määrittelee tunteiksi, jotka syntyvät tiedon-
hankinnan yhteydessä (ks. Rein 1884: 113–114). Tällaisia tunteita ovat hänen mukaansa
hämmästys, yllätys, ihmettely, epäily, usko ja varmuus. Tietämiseen liittyviä, opiskelun ja

59. Wierzbicka ei erota omissa esityksissään tämäntyyppistä ryhmää omaksi ryhmäkseen.
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tieteellisen tutkimuksen motiiveina tärkeitä tunnetiloja ovat Niiniluodon mukaan myös esi-
merkiksi uutuudenviehätys, tiedonhalu, -jano ja -rakkaus.

Tietämiseen liittyvään merkitysryhmään sijoitin aineistoni sanoista seuraavat: hämmäs-
tys, ihmetys, yllättyneisyys, ymmärrys, tietoisuus, varmuus, vakuuttuneisuus, usko, kiinnos-
tus, uteliaisuus, motivoituneisuus, epäily, epäusko, epätietoisuus, epävarmuus, tietämättö-
myys, joista useimpien merkityksen selitykseen kuuluu joko ”tiedän (nyt)” tai ”en tiedä”.
Kiinnostus, uteliaisuus ja motivoituneisuus suuntaavat tietämisen prosessia “haluun tietää”,
joten ne olisivat sijoitettavissa merkitysryhmään “haluan”. Tyypillisiksi tietämiseen liitty-
viksi tunnesanoiksi osoittautuivat tunnesanat HÄMMÄSTYS, EPÄILY ja EPÄVAR-
MUUS.

Hämmästys sisältää yllätyksen. Toisin sanoen kokija ”tietää nyt jotakin, mitä hän ei tien-
nyt ennen”, mikä on yhteinen komponentti yllättyneisyyden kanssa. Hämmästykseen ei ole
liittynyt päinvastoin kuin esimerkiksi helpotukseen ja pettymykseen mitään selkeää odotus-
ta. Tosin hämmästyä voi vain asiasta, jonka ei olisi ajatellutkaan tapahtuvan:

Kesällä 1949 mullistui Elias Lönnrotin elämä perusteellisesti, sillä vannoutuneeksi poikamie-
heksi luultu piirilääkäri solmi avioliiton kaikkien tuttaviensa hämmästykseksi itseään 21
vuotta nuoremman, oululaissyntyisen Maria Piponiuksen kanssa. (Kaleva 1998–1999/10.) 

HÄMMÄSTYS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin tapahtuu tai tapahtui
en ajatellut ennen tätä: tämä voisi tapahtua 
tiedän sen nyt

kun ihminen ajattelee tätä, hän tuntee jotakin jonkin aikaa
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Hämmästystä ei voi määritellä myönteiseksi tai kielteiseksi, joten toteamus ”hän tuntee jo-
takin” riittää. Hämmästys on lisäksi ajallisesti selkeä tunneprosessi, joka alkaa ja päättyy;
se kestää ”jonkin aikaa”.

Epäilyynkään ei sinänsä tietämiseen yhdistettynä liity välttämättä myönteisyyttä tai
kielteisyyttä, jolloin se ei ole oikeastaan tunnesana vaan enemmän käsitys asiasta:

EPÄILY
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
ajattelen: tämä voi olla totta
en tiedä asiaa nyt 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu jonkin verran pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista, koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista

Epäilyä käytetään kuitenkin monesti kielteisessä yhteydessä, mikä liittää sen merkitykseen
komponentin ”hänestä tuntuu jonkin verran pahalta”, jolloin se limittyy esimerkiksi epä-
luulon ja epäluottamuksen kanssa. Useimmiten epäilys/epäily kohdistuukin negatiiviseen
asiaan:

Epäilykset heräsivät, kun useilla työntekijöillä alkoi ilmetä homealtistukselle tyypillisiä oi-
reita. (Kaleva 1998–1999/198.) 
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Yliopiston viime syksynä teettämä ja salaisena pidetty esiselvitys ei hälventänyt tutkimuseet-
tisiä epäilyjä lisensiaatintyöstä. (Iltalehti 1996/7.)

Epäily voi olla myös uskon vastakohta komponentin ”en tiedä nyt” suhteen. Uskossa
komponentti on muodossa ”tiedän nyt”. Esimerkiksi tutkimuksen teossa epäily voi olla
myönteinen ja motivoiva asia:

Nuorukainen tuumi, ettei hänestä sittenkään taida tulla terveyskeskuslääkäriä vaan tutkija.
Tuolloin hänessä heräsi myös vahva epäilys siitä, että rotassa ja ihmisessä saattaa olla jotakin
samaa. Ja onhan niissä, toisella on taipumus jäädä loukkuun, toisella koukkuun. (Kaleva
1998–1999/198.) 

Epävarmuus ja epäily merkitsevät ”tietämisen” merkityskentässä lähes samaa. Epäilyyn
joskus liittyvä ’negatiivisuus’ on epävarmuudessa myös vähäistä tosin mahdollista, jolloin
se liittyy ”jotakin pahaa saattaa tapahtua” -komponentin sisältämiin sanoihin, kuten jänni-
tykseen ja huoleen. Epävarmuuden ydinkomponentti on ”en tiedä asiaa nyt”. 

EPÄVARMUUS
X tuntee jotakin, koska hän ajattelee jotakin

joskus ihminen ajattelee
jotakin (pahaa) saattaa tapahtua
en tiedä asiaa nyt 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu jonkin verran pahalta
X tuntee jotakin tämän kaltaista koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista.

Olen selittänyt tässä luvussa suomen kielen tunnesanojen merkityksiä luonnollisen se-
manttisen metakielen avulla pääasiassa omaan intuitiooni60 pohjaten. Intuitiopohjaisessa
lähestymistavassa merkityksen tutkimuksessa ei esimerkiksi Nidan (1975: 155) mukaan
ole mitään väärää tai epätieteellistä. Kielellinen merkitys on ilmiö, joka on samalla sekä
subjektiivinen että konventionaalistunut ja kielenpuhujille yhteinen (Itkonen 1978: 56,
136). Wierzbickan (1990a: 365) mielestä semanttinen kuvaus ei saa kuitenkaan olla häily-
vää, vaikka luonnollisiin kieliin koodautuneet merkitykset ovatkin sumeita. Tämä olkoon
pyrkimys, jonka toteutuminen abstraktien tunnekäsitteiden määrittelyssä lienee tunnustet-
tava erinomaisen haasteelliseksi.

60. Teetin tutkimusprosessini alkuvaiheessa joitakin tunnesanojen semantiikkaan liittyviä kokeilevia testejä,
joita en ole kuitenkaan hyödyntänyt tutkimuksessani. Pyysin koehenkilöitä esimerkiksi antamaan synonyy-
meja yleisimmille tunnesanoille hahmottaakseni tunnesanojen semanttista verkottumista. Yhdessä esi-
kokeessa ryhmä luokanopettajaksi opiskelevia sai määritellä annetun sanaluettelon tunteiden tyypillisyyttä
asteikolla 1–6. Pyysin heitä myös selittämään joitakin tunteita, mikä osoittautui odotusten mukaisesti haas-
tavaksi tehtäväksi. 



5 Suomalaisten tunnesanat

Luvuissa 4.2 ja  4.3 esittelin jo jonkin verran aineistoni pohjalta rakentunutta kuvaa suomen
kielen tunnesanastosta (taajuus, kognitiivinen tärkeys). Tarkennan seuraavassa suomalais-
ten tunnesanoista syntynyttä kuvaa sekä suomen kielen että suomalaisten kokija-puhujien
näkökulmasta.

Kognitiivisen tärkeyden indeksiin perustuvan tarkasteluni lähtökohtanani on, että Sut-
ropin luettelointitehtäviin kehittelemä indeksi antaa mahdollisuuden hahmottaa tunne-
sanojen asemaa eri perustein muodostettujen ryhmien mielissä. Indeksin avulla saadut
tunnesanajärjestykset syventävät näin pelkän yleisyysjärjestyksen antamaa kuvaa suoma-
laisten tunnesanoista. 

Toisaalta on muistettava, että tietoa siitä, mitä vastaajan mielessä tosiasiassa testaus-
tilanteessa tapahtuu, ei ole. Kun suomalaisia pyydetään luetteloimaan tunteita, heidän mo-
tiivinsa vastata tehtävään voivat olla hyvinkin erilaiset. Yksittäinen koehenkilö voi asettaa
itselleen monenlaisia sisäisiä kontrolloivia ehtoja. Epäselväksi jää, millainen on mielen ja
tietoisen kirjaamistapahtuman järjestyksen suhde. (Ks. Dennett 1999: 193.) Paitsi vastaus-
tilanteeseen liittyvät sisäiset ympäristötekijät, myös ulkoinen tilanne voi omalta osaltaan
vaikuttaa vastaajien keskittymiseen ja tunnekäsitteiden mieleenpalauttamiseen ja nimeämi-
seen.

Tutkimukseni tehtävänannon lähtökohtana oli kuitenkin, että koehenkilöiltä ei kysytty
tunteita, joita he arvioivat ”toisten” suomalaisten priorisoivan tai jotka he arvioivat jossakin
suhteessa tyypillisiksi tunteiksi, vaan nimenomaan tunteita, joita vastaaja subjektiivisesti
tilanteessa halusi luetella. Esittelen seuraavassa näihin yksilöllisiin, tietoisesti kirjattui-
hin käsityksiin perustuvia yleistyksiä, joissa aina menetetään jotakin erityistä mutta jois-
sa oletettavasti myös hahmotetaan jotakin ennen havaitsematonta. 

Olen jaotellut esitykseni siten, että kuvaan ensiksi (luvut 5.1 Tunnesanaryhmät, 5.2 Su-
kupuoli ja tunnesanat ja 5.3 Ikä ja tunnesanat) lähinnä tulokset, joihin perustuvia päätelmiä-
ni ja pohdintojani kirjaan luvussa 6 Tunteet suomalaisten mielessä. 
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5.1 Tunnesanaryhmät

Kuviosta 6 on nähtävissä tutkimukseni koko aineiston perusteella syntynyt tunnesanojen
ryhmittely:

Tunnesanat61  (529 kpl / 2 020 mainintaa)

Kuvio 6. Aineistoni sanaston rakenne.

Tutkimuksessani tarkastelen pääasiassa kolmea aineistosta hahmottunutta tunnesanaryh-
mää, joiden muotoutumisen kriteereinä ovat olleet frekvenssin mukainen yleisyys, kogni-
tiivinen tärkeys ja semanttinen merkitysanalyysi. Kaikki koehenkilöiden tunnesanoiksi
ajattelemat sanat kuuluvat väljästi tunnesanoihin. Varsinaiset tunnesanat ovat koko ai-
neistosta semantiikaltaan selkeimmin tunteiden nimityksiä. Tyypilliset tunnesanat ovat
varsinaisista tunnesanoista 52 (empatia mukana) tärkeintä. Lisäksi nimeän vielä kognitii-
visen indeksin perusteella kaikista tunnesanoista 147 ensimmäistä tärkeimmiksi tunnesa-
noiksi (n ≥ 3 ja S ≥ 0.0061). Tärkeimpiä tunnesanoja en ole merkinnyt kuvioon 6, koska
niiden valintakriteerit poikkeavat kuviossa esitetyn taksonomian ryhmien muodostumisen
kriteereistä.

Olen jakanut aineistoni tunnesanaryhmien tutkimisen ja vertailun vielä kahteen
hahmotusperusteeseen. Ensinnäkin tarkastelen kulloisenkin tunnesanaryhmän muodosta-

61. Tarkoitan sanaston ”sanalla” yksittäistä vastausta luettelossa. Vastaaja on nimennyt ”sanalla” yhden tun-
teen, joka voi siis olla joskus useamman sanan mittainen. 

mielen tilat fyysiset tunte- luonne tai  käyttäytymisen muut
(tunnetilat, mielialat) mukset ominaisuus kuvaus

Varsinaiset tunnesanat  (229 kpl  / 1 560 mainintaa)

MERKITYSRYHMÄT

I II III IV V VI VII

I     ”Jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu” (34 kpl / 287 mainintaa)
II    ”Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu” (29 kpl / 330 mainintaa)
III   ”En halua” (56 kpl / 358 mainintaa)
IV   ”Haluan” (16 kpl / 75 mainintaa)
V    ”Ajattelen itsestäni jotain” (41 kpl / 126 mainintaa)
VI   ”Ajattelen toisista jotain” (37 kpl / 303 mainintaa)
VII  ”Tiedän / en tiedä” (16 kpl / 81 mainintaa)

Tyypilliset tunnesanat  (52 kpl / 1 128 mainintaa)
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via tunnesanoja, ja toiseksi tarkastelen näihin sanoihin liittyviä konkreettisia mainintoja.
Esimerkiksi tunnesanaan pelko liittyi yhteensä 50 mainintaa eli vastausta. 

Tutkimukseni koehenkilöiden tyypillisin vastausluettelo sisälsi keskimäärin 20 tunne-
sanaa. Millainen olisi siis suomalaisen prototyyppinen tunnesanaluettelo? Kognitiivisen
tärkeyden eli tunnesanan mielessä olemisen kriteerin perusteella prototyyppisimmät tun-
nesanat olivat

viha, ilo, rakkaus, suru, pelko, onnellisuus, kateus, ahdistus, väsymys, masennus, tuska,
ihastus, tyytyväisyys, inho, jännitys, pettymys, kaipaus, rauhallisuus, ikävä, toivo.

Tunnesanaluettelo jakaantuu suurin piirtein kahtia positiivisuuden ja negatiivisuuden suh-
teen: sanoista puolet eli kymmenen on negatiivisia, yhdeksän positiivisia ja yksi neutraali
(jännitys) (ks. s. 127–128).

Prototyyppisiksi voi nimittää myös pelkästään frekventeimpiä ilmiön edustajia. Tällä
perusteella koehenkilöiden tunne-kategorian alatason nimityksistä useimmin mainittuja
voi myös luonnehtia prototyyppisiksi tunnesanoiksi. Tyypillinen luettelo muodostuu tällöin
sanoista 

ilo, rakkaus, viha, suru, pelko, onnellisuus, kateus, ahdistus, tyytyväisyys, väsymys, petty-
mys, rauhallisuus, inho, masennus, kaipaus, tuska, ihastus, ikävä, katkeruus, riemu. 

Frekventtiyden perusteella laaditun listan sanat jakaantuvat siten, että 11 on negatiivisia ja
yhdeksän positiivisia.

Prototyyppisiksi tunteiksi voisi nimetä myös kaikki tyypilliset tunnesanat. Seuraavassa
tyypilliset tunnesanat ovat merkitysryhmittäin (s. 83–84) siten, että lihavoitu sana on ryh-
mästään kognitiivisesti tärkein eli prototyyppisin.

ilo, onnellisuus, tyytyväisyys, riemu, ihastus, innostus, helpotus
toivo
suru, pettymys, tuska, katkeruus, kipu, turhautuneisuus
pelko, ahdistus, jännitys, epätoivo, kauhu, huoli
viha, raivo, suuttumus, ärtymys
inho
välinpitämättömyys, apeus, tyhjyys, tylsyys
väsymys, masennus
rauhallisuus
himo, halu, nälkä
rohkeus
ylpeys
häpeä, hämmennys
rakkaus, kaipaus, ikävä, luottamus, sääli, hellyys, myötätunto
kateus, mustasukkaisuus
epävarmuus, epäily, hämmästys

Näistä merkitysryhmien prototyyppisimmistä sanoista muodostuu kognitiivisen tärkeyden
indeksin mukaan järjestettynä seuraavanlainen 16 tunnesanan luettelo:

viha, ilo, rakkaus, suru, pelko, kateus, väsymys, inho, rauhallisuus, toivo, välinpitämät-
tömyys, epävarmuus, ylpeys, häpeä, rohkeus, himo 

Edellisen luettelon tunnesanojen frekvenssitkin ovat luettelon mukaisessa järjestyksessä
pääasiassa väheneviä. Viha (n = 76) ja ilo (n = 84) sekä inho (n = 23) ja rauhallisuus



122
(n = 25) vaihtaisivat paikkaa keskenään pelkän frekvenssin perusteella sijoitettuina. Luet-
telon sanoista kymmenen on negatiivisia ja kuusi positiivisia.

Kunkin merkitysryhmän prototyyppisin sana on skemaattisempi verrattuna merkityksel-
tään spesifimpiin alemman kategorian sanoihin Alemman tason tunteista puolestaan toiset
(lihavoidut) on edelleen prototyyppisempiä kuin muut. Niiden voi siis ajatella olevan par-
haimpia esimerkkejä ”ilon sanoista”, ”pelon sanoista”, ”vihan sanoista” ja ”rakkauden sa-
noista”:

Aineistossani on yhteensä 229 varsinaisiksi tunnesanoiksi luokittelemaani sanaa. Kuviosta
7 ilmenee, miten näistä sanoista muodostunut tunnesanasto jakaantuu merkitysryhmittäin.
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Kuvio 7. Varsinainen tunnesanasto merkitysryhmittäin. (I “Jotakin hyvää tapahtui tai tapah-
tuu”, II “Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”, III “En halua”, IV “Haluan”, V “Ajattelen it-
sestäni jotain”, VI “Ajattelen toisista jotain”, VII “Tiedän / en tiedä”.)

Kuvion 7 jakaumasta selviää siis, kuinka vivahteikkaasti suomen kielellä tämän tutkimuk-
sen mukaan nimetään eri tunnesanaryhmiä. Aineistoni perusteella ”jotakin hyvää” ja ”jota-
kin pahaa” nimeäviä tunnesanoja on sanastossa suurin piirtein yhtä paljon. Tunteita, joihin
liittyy komponentti ”en halua”, on noin kolme kertaa enemmän kuin sanoja, joihin liittyy
protokomponentti ”haluan”. Merkitysryhmiä ”ajattelen itsestäni jotain” ja ”ajattelen toisis-
ta jotain” kuvataan lähes yhtä monin sanoin. Merkitysryhmään ”tiedän / en tiedä” kuuluu
saman verran kuin ”haluamista” ilmaisevaan ryhmään eli seitsemän prosenttia sanastosta. 

Olen tarkastellut vastauksia merkitysryhmittäin myös ottamalla huomioon, kuinka mo-
nesti kukin tunnesana oli mainittu. Aineistoni varsinaisten tunnesanojen merkitysryhmit-
täiset osuudet ovat seuraavat:

Kuvio 8. Varsinaisten tunnesanojen maininnat merkitysryhmittäin. (I “Jotakin hyvää tapahtui
tai tapahtuu”, II “Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”, III “En halua”, IV “Haluan”, V “Ajat-
telen itsestäni jotain”, VI “Ajattelen toisista jotain”, VII “Tiedän / en tiedä”.)
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Kun verrataan sanaston ja mainintojen osuuksia eri merkitysryhmissä, määrissä on eroja.
Erityisesti II ja V merkitysryhmän osuudet eroavat toisistaan. ”Jotakin pahaa tapahtui tai
tapahtuu” -ryhmän osuus sanastosta on 13 prosenttia ja maininnoista 21 prosenttia. ”Ajat-
telen itsestäni jotain” -ryhmän osuus sanastosta on puolestaan 18 prosenttia ja maininnoista
kahdeksan prosenttia.

Varsinaisiin tunnesanoihin liittyvistä maininnoista (n = 1 560) 27 prosenttia eli vajaa
kolmannes on sanoja, joiden fokus on ihmisessä sosiaalisena olentona (n  =  428). Ihminen
ajattelee joko itseään suhteessa muihin (8 %) tai muita suhteessa itseensä (19 %). Kuviosta
9 käy selville näiden niin sanottuja sosiaalisia tunteita (ks. Damasio 2003: 52–53) nimeä-
vien tunnesanojen liittyminen ”itseen” ja ”toisiin” sekä eriytyminen ”hyviin” ja ”huonoi-
hin”.

Kuvio 9. Sosiaalisten tunnesanojen mainintojen merkitysryhmät.

Tunnesanojen sosiaalisiin tunteisiin luokiteltavista vastauksista selkeästi suurin osa eli 55
prosenttia oli sanoja, jotka nimeävät ”ajattelen toisista hyvää” -ryhmään kuuluvia tunteita.
Seuraavaksi eniten eli 20 prosenttia vastauksista nimesi ”ajattelen itsestä huonoa” -tunteita.
Vastauksista noin 16 prosenttia nimesi ”ajattelen toisista huonoa” -tunteita ja 10 prosenttia
”ajattelen itsestä hyvää” -tunteita.

Olen tarkastellut aineiston yksittäisiä sanoja jo aiemmin niiden yleisyyden ja tärkeyden
mukaan. Esittelen tässä yhteydessä vielä tyypillisten tunnesanojen kognitiivisen tärkey-
den indeksiin perustuvan kuvion 10, joka havainnollistaa yksittäisten tunnesanojen tärke-
yttä. Olen ryhmitellyt indeksin perusteella erottuvat sanaryppäät omiksi kokonaisuuksik-
seen.
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Kuvio 10. Tyypillisten tunnesanojen kognitiivinen tärkeys.

Kuviosta 10 on havaittavissa, että viha, ilo, rakkaus ja suru (S ≥ 0,1161) erottuvat kaikkein
selkeimmin omaksi ryhmäkseen. Seuraavat neljä tunnesanaa eli pelko, onnellisuus, kateus
ja ahdistus (0,0491 ≥ S ≥ 0,0375) muodostavat myös erottuvan ryppäänsä. Jäljelle jääneet
tyypilliset tunnesanat ovat jaettavissa vielä kahteen ryhmään, joiden kognitiivisen tärkey-
den indeksi pienenee ryhmän sisällä tasaisesti. Näiden ryhmien erottaminen toisistaan ei

suuttumus
mustasukkaisuus

hämmennys
tyhjyys

innostus
kauhu

halu
himo

hämmästys
rohkeus

raivo
kipu
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ole enää niin selkeää kuin edellisten. Tärkeydeltään kolmas tunnesanaryhmä on 16 sanan
ryhmä (0,0258 ≥ S ≥ 0,0136), johon kuuluvat väsymys, masennus, tuska, ihastus, tyytyväi-
syys, inho, jännitys, pettymys, kaipaus, rauhallisuus, ikävä, toivo, katkeruus, riemu, välin-
pitämättömyys, epätoivo. Viimeisen ryhmän (S ≤ 0,0109) ensimmäinen sana on puolestaan
tylsyys. Tähän ryhmään kuuluu yli puolet tyypillisistä tunnesanoista.

Neljästä kognitiivisen tärkeyden perusteella tärkeimmästä tunnesanasta muodostuvat
vastakohtaparit ilo – suru ja viha – rakkaus. Kognitiivisen tärkeyden indeksin yhteydessä
selvitin, monentenako tunnesanat esiintyivät vastaajien luettelossa (mP). Taulukossa 9 ha-
vainnollistuu neljän kognitiivisesti tärkeimmän tunnesanan eli vihan, ilon, rakkauden ja su-
run eräänlaiset mieleen tulemisten korrelaatiot.

Taulukko 9. Ilon, surun, vihan ja rakkauden väliset yhteydet tunnesanaluetteloissa.

Ilon ja surun välillä on positiivinen, tilastollisesti merkitsevä korrelaatio (p ≤ 0.01). Toisin
sanoen kun ne ovat samassa luettelossa, ne esiintyvät lähekkäin. Ilon ja vihan välillä on
puolestaan tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio. Kun ne ovat samassa luette-
lossa, ne eivät siis esiinny lähekkäin. Rakkaus korreloi negatiivisesti ja tilastollisesti mer-
kitsevästi ilon ja surun kanssa. Se esiintyy kyllä samoissa luetteloissa ilon tai surun kanssa
mutta sijoittuneena jokseenkin kauas niistä. Rakkauden ja vihan välillä ei sen sijaan ole ti-
lastollisesti merkitsevää korrelaatiota.

Taulukossa oleva toinen luku (N) siis kertoo, kuinka monella vastaajista oli kyseinen
sanapari luettelossaan. Niinpä esimerkiksi rakkaus ja viha on mainittu 69 luettelossa. Kor-
relaation perusteella ne eivät esiinny välttämättä lähekkäin tai kaukana toisistaan. Molem-
mat sekä ilo että suru ovat 69 luettelossa ja viha ja rakkaus samoin 69 luettelossa. Toisaalta
molemmat sekä rakkaus että ilo löytyvät 68 luettelosta sadasta. Viha ja ilo (65) ja suru ja
viha (59) esiintyvät hieman harvemmin samoissa luettelossa.

Tutkin aineistoani myös positiivisuus–negatiivisuus-dimension suhteen. Jaoin oman
kulttuurisen kokemukseni ja intuitioni pohjalta varsinaisista tunnesanoista muodostuneen
sanaston positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin. Pääjako myönteisiin ja kielteisiin oli
jo muotoutunut merkitysryhmäjaossa, mutta joitakin merkitysryhmien sisäisiä sanatason
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tarkennuksia oli vielä syytä tehdä. Kun sanat ovat ilman ryhmittelyn tuomaa kontekstia,
niiden luokittelu ei ole täysin yhteneväinen aiemman merkitysryhmäanalyysin kanssa.62

Neutraaleihin sijoitin merkitykseltään ’positiivisuuden’ ja ’negatiivisuuden’ väliin sijoittu-
vat sanat sekä sanat, joiden merkitys voi olla sekä positiivinen että negatiivinen. Neutraa-
leja olivat lähinnä ”tietämisen” merkitysryhmään kuuluvat sanat hämmästys, ihmetys, yl-
lättyneisyys. Neutraaleihin sijoitin myös jännityksen, ikävän ja odotuksen. Jaottelu ei ole ai-
noa mahdollinen. Sijoitin esimerkiksi sanat ylemmyys, ylivertaisuus ja kaikkivoipaisuus
myönteisiin, vaikka ne voisivat hyvinkin sijoittua negatiivisiin sanoihin, jos niitä tarkastel-
laan yhteisön eikä yksilön näkökulmasta. Varsinaisista tunnesanoista oli 39 prosenttia po-
sitiivisia, neutraaleja 3 prosenttia ja negatiivisia peräti 59 prosenttia.

Jotta positiivisuus–negatiivisuus-tarkastelun tulokset ovat koko aineiston kannalta kat-
tavia, tarkastelin tärkeimpien tunnesanojen (147 ensimmäistä n ≤ 3, S ≤ 0.0061) positiivi-
suutta, negatiivisuutta ja neutraaliutta ottaen huomioon myös kyseisiin sanoihin liittyvät
maininnat. Mukana ovat siten myös sellaiset vastaajien tunnesanoiksi ajattelemat sanat, joi-
ta en ole sijoittanut varsinaisiin tunnesanoihin.63 Vertailin tuloksia myös tyypillisten tun-
nesanojen positiivisuus–negatiivisuus-jakoon.

Tärkeimpiin tunnesanoihin liittyvät maininnat64 (n =1 562) jakaantuivat positiivisiin,
neutraaleihin ja negatiivisiin seuraavalla tavalla:

Kuvio 11. Tärkeimpien tunnesanojen positiivisuus–negatiivisuus.

Negatiivisia vastauksia oli enemmistö eli 53 prosenttia ja positiivisia kymmenen prosenttia
vähemmän eli 43 prosenttia.

62. Koska näin muodostettu jako ei vastaa täysin tutkimukseni varsinaisten tunnesanojen semanttista tarkaste-
lua, käytän myös varsinaisten tunnesanojen tarkastelusta poikkeavia (p.o. myönteinen – kielteinen) dimen-
sion nimityksiä positiivinen, neutraali ja negatiivinen.

63. Tällaisia sanoja oli 19, ja niihin kohdistui 87 mainintaa.
64. Käytän näihin sanoihin liittyvistä vastauksista eli maininnoista taulukossa nimitystä tunnesanat, koska ne

edustavat  mielestäni vastaajien käsitystä koko aineiston nimityksenä olevasta Tunnesanat-käsitteestä.
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Tyypillisiä tunnesanoja oli siis kaikkiaan 5265 kappaletta, joista negatiivisia oli 29
(56 %), positiivisia 20 (38 %) ja neutraaleja kolme (6 %). Tyypillisiin tunnesanoihin liitty-
viä mainintoja oli yhteensä 1 128, joista yli puolet eli 54 prosenttia oli negatiivisia, posi-
tiivisia 42 prosenttia ja neutraaleja neljä prosenttia. Toisin sanoen tyypillisten tunnesanojen
jakaantuminen positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin vastasi laajemman aineiston vas-
taavaa jakoa.

5.2 Sukupuoli ja tunnesanat

Koehenkilöistä puolet oli miehiä ja puolet naisia. Miesten vastausluettelo oli keskimäärin
17,6 ja naisten 23,0 sanaa pitkä. Ero on t-testin avulla tarkasteltuna merkitsevä (p = 0.021).
Toisin sanoen naisten luettelot ovat keskimääräisesti pitempiä kuin miesten. Seuraava ku-
vio havainnollistaa miesten ja naisten vastausluetteloiden pituuksien perusteella hahmottu-
nutta kuvaa eri sukupuolten tunnesanojen määrästä. Sekä miesten että naisten vastauksista
on jätetty pois kaksi vuolainta vastaajaa66 , koska heidän luettelonsa pituudet poikkeavat
keskimääräisestä niin paljon, että jakaumaa ei voisi kuviossa esittää enää havainnollisesti. 

Kuvio 12. Miesten ja naisten luetteloiden sanamäärät.

65. Tässä on siis empatia mukana.
66. Miesten pisimmät luettelot olivat 57 ja 68 ja naisten 52 ja 84 sanan mittaiset. Naisten kaikkien vastausten

vaihteluväli oli (9, 84) ja miesten (4, 68).
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Miehistä puolet antoi vastaukseksi 12–21 tunnesanaa. Neljäsosa vastaajista sijoittuu vä-
lille 4–12 ja neljäsosa välille 21–26. Toisin sanoen luettelot olivat kahta lukuun ottamatta
kaikki korkeintaan 26 sanan mittaisia. Keskimääräinen (mediaani) vastausluettelo oli rei-
lun 17 sanan mittainen.

Naisten luetteloista pituuksista puolet sijoittui 20 ja 22 sanan välille. Näitä pitempien
luetteloiden pituudet sijoittuivat melko tasaisesti aina 47 sanan mittaisuuteen asti. Naisten
lyhimmässä luettelossa oli yhdeksän sanaa. Keskimääräisessä (mediaani) luettelossa oli 20
sanaa. Vaikka naisten luetteloiden pituuksien hajonta on pienempi kuin miesten, heillä on
useampia yksittäisiä poikkeavia luetteloiden pituuksia eli havaintoja. Kuviossa keskimää-
räisestä havainnosta ainakin 10 prosenttia poikkeavat havainnot onkin merkitty erikseen
ympyrällä (ns. outlierit) ja tähdellä (ns. extremit), jotta ne eivät vääristäisi tulkintaa. (Ks.
Metsämuuronen 2003: 510–511, 521.)

Neljä kognitiivisen indeksin mukaan tärkeintä sanaa, viha, ilo, rakkaus ja suru, ovat sa-
moja sekä miehillä että naisilla.

Kuvio 13. Vihan, ilon, rakkauden ja surun kognitiivinen tärkeys miehillä ja naisilla.

Miehille selkeästi kognitiivisesti tärkein tunnesana on viha, jonka jälkeen tulevat tärkeys-
järjestyksessä ilo, rakkaus ja suru. Naisten kognitiivisesti tärkein tunnesana sen sijaan on
ilo. Viha on heillä vasta kolmantena rakkauden jälkeen.

Seuraavassa kuviossa 14 ovat miesten ja naisten tyypillisimmät tunnesanat kognitiivisen
tärkeyden indeksin mukaan järjestyneinä. Kuvio siis havainnollistaa, miten tyypillisten
tunnesanojen kognitiivisen tärkeyden indeksi eroaa miehillä ja naisilla.67

67.  Liitteessä 3 ovat nähtävissä vastaavat tarkat kognitiivisen tärkeyden indeksit.
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Kuvio 14. Tyypillisten tunnesanojen kognitiivinen tärkeys miehillä ja naisilla.

Tunnesanat onnellisuus, kateus, ahdistus, tyytyväisyys, rauhallisuus, katkeruus, epätoi-
vo, myötätunto, epäily, hellyys, huoli, raivo, hämmästys, mustasukkaisuus ja suuttumus
ovat tärkeämpiä naisille kuin miehille. Vastaavasti tunnesanat viha, väsymys, tylsyys, sääli,
nälkä, kipu ja tyhjyys ovat tärkeämpiä miehille kuin naisille.

Esittelen vielä miesten ja naisten 20 tärkeimmän tunnesanan kognitiiviset indeksit, jotta
kullekin sukupuolelle tyypillisten sanojen tärkeys hahmottuisi vielä selkeämmin. Kuvio 15
havainnollistaa miesten 20 tyypillisimmän sanan kognitiivista tärkeyttä:
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Kuvio 15. Miesten 20 tyypillisimmän tunnesanan kognitiivinen tärkeys.

Miehille tärkeistä tunnesanoista erottuvat selvästi jo edellä esillä olleet neljä kognitiivisesti
tärkeintä: viha, ilo, rakkaus ja suru. Näiden sanojen indeksi pienenee tasaisesti sijoittuen
arvojen 0,2 ja 0,1 välille. Miesten viidenneksi tärkein sana on pelko, joka erottuu selvästi
ennen seuraavia väsymystä, ahdistusta, masennusta, kateutta ja ihastusta, jotka ovat mie-
hillä tärkeydeltään keskenään lähes samanarvoisia. Seuraavien sanojen indeksit laskevat
sitten edelleen hyvin tasaisesti.

Kuviossa 16 ovat vastaavasti naisten 20 kognitiivisesti tärkeimmät tyypilliset tunnesa-
nat indeksin mukaisessa järjestyksessä:

Kuvio 16. Naisten 20 tyypillisimmän tunnesanan kognitiivinen tärkeys.
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Naisilla viidenneksi tärkein sana on ilon, rakkauden, vihan ja surun jälkeen onnellisuus.
Omaksi ryhmäkseen erottuvat seuraavat kolme, jotka ovat kateus, ahdistus ja pelko. Luet-
telosta erottuu vielä tyytyväisyys jonkin verran tärkeämpänä ennen indekseiltään tasaisesti
vähenevää sanaluettelon loppuosaa. 

Tarkastelin aiemmin sivulla 123 tunnesanoihin liittyviä mainintoja merkitysryhmittäin.
Kuviossa 17 on eritelty varsinaisiin tunnesanoihin liittyvien mainintojen jakaantuminen eri
merkitysryhmiin miesten ja naisten osalta.

Kuvio 17. Miesten ja naisten tunnesanojen maininnat merkitysryhmittäin. (I “Jotakin hyvää
tapahtui tai tapahtuu”, II “Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”, III “En halua”, IV “Haluan”,
V “Ajattelen itsestäni jotain”, VI “Ajattelen toisista jotain”, VII “Tiedän / en tiedä”.)

Kuvion 17 perusteella miesten ja naisten tunnesanamaininnat jakaantuvat merkitysryhmit-
täin varsin tasaisesti. Naisten vastauksissa niiden sanojen osuus, joissa ”jotakin hyvää ta-
pahtui tai tapahtuu” on suurempi kuin sanojen, joiden merkitykseen kuuluu komponentti
”jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”. Miehillä vastaavasti ”jotakin pahaa tapahtui” -mer-
kitysryhmä on suurempi. Miehillä on myös merkitysryhmään ”haluan” kuuluvia tunnesa-
noja enemmän kuin naisilla. Naisten vastauksissa on puolestaan enemmän sanoja, joihin
liittyy komponentti ”ajattelen itsestä jotain” tai ”ajattelen toisista jotain”. Myös ”tietämi-
seen” liittyvien sanojen osuus on naisilla suurempi kuin miehillä.

Kiinnostavaa on myös vertailla miesten ja naisten sosiaalisten tunteiden jakaantumista
eri merkitysryhmiin. Kuviossa 18 ovat näiden tunteiden nimitykset eriteltyinä miesten ja
naisten välillä:

Kuvio 18. Sosiaalisten tunnesanojen mainintojen merkitysryhmät miehillä ja naisilla.
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Sosiaalisten tunteiden maininnat jakaantuvat prosentuaalisesti samansuuntaisesti sekä mie-
hillä että naisilla. Miesten vastaukset painottuvat hieman enemmän sanoihin, jotka nimeä-
vät tunteita, joihin liittyy komponentit ”ajattelen toisista hyvää”.  Naisten vastauksissa sen
sijaan painottuvat sanat, joiden merkityksessä on komponentti ”ajattelen toisista huonoa”.

Miesten ja naisten tunnesanat jakaantuvat tärkeimpiin tunnesanoihin liittyvien mainin-
tojen perusteella positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin seuraavasti:

Kuvio 19. Miesten ja naisten tunnesanojen positiivisuus–negatiivisuus.

Molempien sukupuolten tunnesanoista vähän yli puolet on negatiivisia. Miesten tunne-
sanastosta negatiivisten osuus (54 %) on vielä painottuneempi kuin naisilla (51 %), joilla
puolestaan positiivisten sanojen osuus (43 %) on hieman suurempi kuin miehillä (44 %).

Tutkin myös, kuinka tyypilliset tunnesanat jakaantuivat miehillä ja naisilla positiivisiin,
neutraaleihin ja negatiivisiin. Pääjako osoittautui lähes samanlaiseksi kuin tärkeimmillä
tunnesanoilla: negatiivisia tunnesanoja oli sekä miehillä että naisilla enemmän kuin posi-
tiivisia. Miehillä oli kuitenkin tyypillisissä tunnesanoissa vielä enemmän negatiivisia
(56 %) kuin naisilla (52 %). Naisilla oli puolestaan positiivisten osuus (44 %) tässäkin ryh-
mässä suurempi kuin miehillä (41 %).

5.3 Ikä ja tunnesanat

Olin siis valinnut koehenkilöt siten, että heistä muodostui viisi 20 henkilön eri ikäryhmiin
(–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–) sijoittuvaa ryhmää.  Koska ryhmät ovat suhteellisen pie-
niä, vertailen niitä keskenään vain niiltä osin, jotka katson tarkoituksenmukaiseksi.

Seuraavan sivun kuvio 20 havainnollistaa eri ikäryhmien vastausluetteloiden ominai-
suuksia68.

68. Neljä pisintä luetteloa (kaksi miesten ja kaksi naisten) on jätetty tästäkin kuviosta pois havainnollisuuden
vuoksi.
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Kuvio 20. Eri ikäryhmien luetteloiden sanamäärät.

Kuviosta 20 ilmenee, että nuorimpien keskimääräisessä (mediaani) luettelossa on vähiten
sanoja eli noin 14. Pisimmät keskimääräiset luettelot ovat puolestaan 40–49-vuotiailla, joi-
den luetteloiden pituus on tavallisimmin noin 21 sanan mittainen. Tämän ikäryhmän keski-
määräisten luetteloiden pituudet sijoittuvat muihin ikäryhmiin verrattuna melko suppealle
alueelle eli välille 14–25. Toisaalta 40–49-vuotiaiden ikäryhmästä löytyy kolme poikkea-
vaa luetteloa: 4, 29 ja 41 sanaa. Määrällisesti kaikkein niukin luettelokirjo on kuitenkin 20–
29-vuotiailla, joiden luetteloiden pituudet sijoittuivat välille 16–22. Varianssianalyysillä
tarkasteltuna eri ikäryhmien luetteloiden pituuksien välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti
merkitsevää eroa.69

Seuraava kuvio 21 havainnollistaa eri ikäryhmien 20 tärkeimmän tyypillisen tunnesanan
kognitiivisen tärkeyden indeksin kulkua. Olen liittänyt kuvion yhteyteen luetteloina myös
kunkin ikäluokan vastaavat tunnesanat tärkeysjärjestyksessä.70

69. Parivertailussa käytettiin Scheffén parivertailutestiä (Hair et al. 1998: 356).
70. Liitteessä 4 ovat eri ikäryhmien tyypillisten tunnesanojen kognitiivisen tärkeyden indeksit.

1620202020N =

50 -40 - 4930 - 3920 - 29- 19

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0



135
Kuvio 21. Eri ikäryhmien 20 tyypillisimmän tunnesanan kognitiivinen tärkeys.

Vanhimpien ikäryhmässä neljän tärkeimmän tunnesanan indeksi on pienempi kuin muilla
ikäryhmillä. Tämän ikäryhmän tunnesanojen indeksit myös pienenevät tasaisimmin. Viisi
tärkeintä sanaa (ilo, rakkaus, viha, suru, masennus) erottuu jossain määrin muista kyseisel-
le ikäryhmälle tärkeistä tunnesanoista.

Muiden ikäryhmien tärkeimmän sanan kognitiivisen tärkeyden indeksi sijoittuu lähelle
indeksin arvoa 0,25. Neljän ensimmäisen sanan indeksit pienenevät jyrkästi. Viidennestä
sanasta lähtien kaikkien ikäkuokkien tunnesanojen tärkeys vähenee samansuuntaisesti.
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Seitsemännestä sanasta alkaen kaikkien ryhmien luetteloiden indeksit tasoittuvat toisiinsa
verrattuna ja pienenevät jokseenkin samansuuruisina.

Kognitiivisesti tärkeimpien tunnesanojan vihan, ilon, rakkauden ja surun tärkeys eri ikä-
ryhmillä näkyy seuraavasta kuviosta:

Kuvio 22. Vihan, ilon, rakkauden ja surun kognitiivinen tärkeys eri ikäryhmillä.

Viha on selvästi tärkein tunnesana nuorimmilla ja 40–49-vuotiailla. 20–29-vuotiailla tär-
kein sana rakkaus, 30–39-vuotiailla ja vähintään 50-vuotiailla ilo. Vanhimmassa ikäryh-
mässä neljän tärkeimmän tunnesanan kognitiiviset indeksit jäävät, kuten jo aiemmasta ku-
viosta oli havaittavissa, muiden ikäryhmien vastaavien sanojen indeksejä pienemmiksi.

Vihan tärkeys vähenee koehenkilöiden iän myötä lukuun ottamatta juuri 40–49-vuotiai-
ta. Tunnesanoista rakkaus on tärkeimmillään 20–29-vuotiailla. 30–39-vuotiailla vihan ja
rakkauden tärkeys on vähäinen verrattuna iloon ja suruun. Ilon ja surun tärkeys lisääntyy
aina 30–39-vuotiaisiin saakka, minkä jälkeen sanat menettävät asemiaan. Huomattakoon
vielä, että nuorimpien neljänneksi tärkein sana ei ole mikään neljästä muille tärkeimmästä
sanasta, vaan sellaiseksi osoittautui pelko (S = 0,0976). Suru on kylläkin nuorimpien vii-
denneksi tärkein sana, jonka kognitiivinen indeksi on näin ollen hieman pelon indeksiä pie-
nempi (S = 0,0942). Vanhimmalla ikäryhmällä  pelko on vasta 11:nneksi tärkein tunnesana.

Ikäryhmien varsinaisiin tunnesanoihin liittyvien mainintojen jakaantuminen eri merki-
tysryhmiin hahmottuu seuraavasta kuviosta 23:
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Kuvio 23. Eri ikäryhmien tunnesanojen maininnat merkitysryhmittäin. (I “Jotakin hyvää ta-
pahtui tai tapahtuu”, II “Jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”, III “En halua”, IV “Haluan”,
V “Ajattelen itsestäni jotain”, VI “Ajattelen toisista jotain”, VII “Tiedän / en tiedä”.)

”Jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu” -merkitysryhmän osuus maininnoista on jokseen-
kin sama eri ikäryhmillä. Sen sijaan tunnesanaryhmä ”jotakin pahaa tapahtui tai tapahtuu”
on hyvin tärkeä nuorimmille. Ikäryhmistä vähiten tärkeä se on vanhimmille. ”En halua”
-komponentin sisältävät sanat ovat tärkeimpiä 20–29-vuotiaille ja vanhimmille. ”Halu-
an”-merkitysryhmän osuus on kaikilla ikäryhmillä melko vähäinen. Merkitysryhmä ”ajat-
telen itsestäni jotakin” on erityisen tärkeä ikäryhmistä vanhimmalle. ”Ajattelen toisista jo-
tain” -merkitysryhmällä on tärkeä osuus kaikilla ikäryhmillä lukuun ottamatta nuorimpien
vastauksia. Merkitysryhmän ”tiedän / en tiedä” sanat ovat tärkeimpiä nuorimmille.

Eri ikäryhmien sosiaalisten tunnesanojen määrien erot havainnollistuvat seuraavassa
kuviossa:

Kuvio 24. Sosiaalisten tunnesanojen mainintojen lukumäärä eri ikäryhmillä.

Sosiaalisiin tunnesanoihin kuuluvia sanoja oli vanhimmilla selvästi eniten ja nuorimmilla
vähiten. Muiden ryhmien välillä ei ollut kovin suurta eroa.

Vastauksien sosiaaliset tunnesanat jakaantuivat merkitysryhmiinsä eri-ikäisillä seuraa-
valla tavalla:
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Kuvio 25. Sosiaalisten tunnesanojen mainintojen merkitysryhmät eri ikäryhmillä.

Kuviosta 25 ilmenee, että ”ajattelen toisista hyvää” -merkitysryhmä on ehdottomasti tär-
kein kaikissa ikäluokissa. Sen osuus lisääntyy tasaisesti 30–39-vuotiaisiin, joita vanhem-
milla sen tärkeys jälleen vähenee. ”Ajattelen itsestäni hyvää” -merkitysryhmä on lähes
kaikkien ikäryhmien kohdalla näistä neljästä ryhmästä osuudeltaan vähäisin. Sen tärkeys ei
juuri vaihtele eri ikäryhmien välillä. ”Ajattelen itsestäni huonoa” -merkitysryhmän osuus
on vähäisin 20–29-vuoden iässä, jonka jälkeen sen merkitys kasvaa tasaisesti. Se on toisek-
si tärkein merkitysryhmä ”ajattelen toisista hyvää” -ryhmän jälkeen nuorimmilla, 40–
49-vuotiailla ja erityisesti vanhimmilla. 20–29-vuotiailla on muista ikäryhmistä poiketen
selvästi toiseksi tärkein ”ajattelen toisista huonoa” -merkitysryhmä.

Kuviossa 26 on eri ikäryhmien tärkeimpien tunnesanojen mainintojen jakaantuminen
positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin.

Kuvio 26. Eri ikäryhmien tunnesanojen positiivisuus–negatiivisuus.

Negatiivisia tunnesanoja on kaikissa ikäryhmissä eniten lukuun ottamatta vanhimpia, joilla
negatiivisia ja positiivisia sanoja on yhtä paljon. Negatiivisten sanojen osuus on suurin nuo-
rimmilla, joiden vastauksista niitä oli lähes 60 prosenttia.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

- 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 

Ikäryhmät

Pr
os

en
tti

a
"itsestä hyvää" "itsestä huonoa"

"toisista hyvää" "toisista huonoa"

Pr
os

en
tti

a

positiivinen neutraali negatiivinen

–19 50–20–29 30–39 40–49

60

50

40

30

20

10

0



139
Vertailin positiivisuus–negatiivisuus-jaottelua myös tyypillisten tunnesanojen vastaa-
vaan jakaumaan. Tyypilliset tunnesanat jakaantuivat eri ikäluokilla positiivisiin ja negatii-
visiin muuten samansuuntaisesti, mutta vanhimpien ikäryhmässä tyypillisissä tunnesanois-
sa on enemmän positiivisia (51 %) kuin negatiivisia (45 %).



6 Tunteet suomalaisten mielessä

Tutkimukseni lähtökohtiin kuului ajatus siitä, että kielen kautta päästään tarkastelemaan ih-
misten käsitejärjestelmiä ja jopa heidän maailmankuvaansa. Lisäksi oletin, että sanastoon
koodautuu tunteiden kansanteoriaa ja että kulttuurisesti tärkeät tunteet saavat nimityksensä
leksikossa (Wierzbicka 1994: 447). Työssäni olen tarkastellut suomen kielen sanaston avul-
la suomalaisten tunteisiin liittyvää käsitejärjestelmää. Sadan suomalaisen subjektiivisten
käsitysten avulla olen pyrkinyt saavuttamaan kulttuurista ja kielellistä yhteistä ydintä, ”ob-
jektiivisuutta” (vrt. Saukkonen 2001: 20). Mitä tutkimukseni voisi kertoa suomalaisten
tunne-elämästä ja tunteisiin liittyvästä maailmankuvasta tai mielestä?

Suomalaisten tärkeimmiksi tunteiksi nimeän vihan, ilon, rakkauden ja surun. Perus-
telen väitettäni sekä kvantitatiivisin (kognitiivinen tärkeys ja frekvenssi) sekä kvalitatiivi-
sin (varsinainen merkitysanalyysi) kriteerein, joihin pohjautuvia tuloksia olen työssäni
edellä esitellyt. Perustason sanat ovat mahdollisimman erillisiä ja selvärajaisia, mikä ilme-
nee vihan, ilon, rakkauden ja surun yhteydessä muun muassa siinä, että ne kuuluvat eri
merkitysryhmiin. Näitä tunteita voi hyvällä syyllä kutsua suomalaisten perustunteiksi ja
vastaavia tunnesanoja kielemme parhaimmiksi esimerkeiksi prototyyppisistä tunnesanois-
ta.

Tutkimuksissa perustunteiksi on ehdotettu muun muassa vihaa, surua, pelkoa, iloa, yl-
lätystä ja inhoa. Omassa aineistossani tärkeäksi osoittautunut rakkaus mainitaan kyllä jois-
sakin perustunneluetteloissa (ks. Ortony – Turner 1990: 316). Yllätyksen tunne sijoittui tut-
kimuksessani tyypillisten tunteiden joukkoon, mutta mainintoja oli niin vähän (yllättynei-
syys mP = 15, n = 3), että perustunteeksi sitä en tämän tutkimuksen perusteella nimeäsi. Sen
sijaan pelko kuuluu onnellisuuden, kateuden ja ahdistuksen lisäksi suomalaisille tärkei-
den tunteiden ryhmään heti neljän perustunteen jälkeen. Nuorimmilla pelko on jopa neljän-
neksi tärkein tunne ennen surua. Vanhemmalla ikäryhmällä perustunteet eivät olleet niin
painokkaasti kognitiivisesti tärkeitä kuin muilla ikäryhmillä, vaan tärkeys jakaantui tasai-
semmin eri sanojen kesken, minkä voi tulkita osoittavan ilmaisun vivahteikkuutta ja ehkä
myös kertovan tunne-elämän tasoittumisesta (s. 136).

Tutkimuksessani häpeä oli mainittu harvoin, vaikka sitäkin on yleisesti esitetty perus-
tunteeksi. Yleisimmin sen olivat maininneet koehenkilöistä vanhimmat, joiden luettelossa-
kin sana oli vasta 19:ntenä. Häpeä voi olla jopa jonkinlainen tabusana, kuten esimerkiksi
mustasukkaisuus, joka oli tärkeydeltään tyypillisten tunnesanojen viimeisimpiä sanoja.
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Vainikin (2004: 26, 42; 2002b: 232) tutkimusten mukaan virolaisten perustason tunne-
käsitteiksi osoittautuivat kognitiivisen tärkeyden mukaan järjestettynä viha (’anger’), ar-
mastus (’love’), rõõm (’joy’) ja kurbus (’sadness’). Viha on virolaisten mielissä selkeästi
tärkein tunnesana. Seuraavat tärkeysjärjestyksessä olevat armastus, rõõm ja kurbus ovat
toisiinsa verrattuna suurin piirtein yhtä tärkeitä. Suomalaisille tunnesana ilo on puolestaan
tärkeämpi kuin virolaisille. Suomalaisten ja virolaisten miesten mielessä viha71  nousee sel-
keästi tärkeimmäksi. Virolaisille naisille taas tärkein sana on armastus, jonka jälkeen ovat
järjestyksessään viha, kurbus ja rõõm. Suomalaisille naisille sen sijaan kaikkein tärkein on
ilo, jota seuraavat tärkeysjärjestyksessä rakkaus, viha ja suru.

Myös ihmisen kautta-aikainen taipumus jakaa maailmaa kahtia ja vastakohtiinsa (Lyons
1977: 277; Cruse 1997: 197–198; Ogden 1967: 34) näkyy tunnesanoissa: aineistoni vas-
tausten tärkeimmät tunnesanat muodostavat vastakohtaiset parinsa: ilo ja suru, viha
ja rakkaus. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että sanojen semanttinen verkottuminen ih-
misten mielessä on eittämättä muutoinkin vaikuttanut siihen, mitä aineistoni tunnesan-
aluetteloihin on kirjautunut. Tutkimuksissa onkin huomattu, että sana-assosiaatiokokeissa
ihmiset antavat vastaukseksi mielellään juuri vastakohdan. Kokeissa on yleistä vastata sa-
man luokittelutason käsitteellä tai kollokaatiolla. Melko usein niissä annetaan vastaukseksi
myös hyponyymi tai hyperonyymi. (Aitchison 2003: 84–101.)

Tutkimukseni perusteella voi päätellä, että kielteiset tunteet ovat suomalaisille tär-
keämpiä kuin myönteiset. Ensinnäkin sanaston tasolla tarkasteltuna suomalainen käsitteis-
tää negatiiviset tunteet (59 %) monisanaisemmin kuin positiiviset (39 %), mikä ei toisaalta
esimerkiksi Averillin (1980b: 7–45) tutkimusten valossa ole yllättävää.72 Positiivisten
osuus vahvistuu jonkin verran, kun otetaan huomioon eri sanoihin liittyvien mainintojen
antamat painotukset. Negatiivisiin tunnesanoihin liittyviä vastauksia (53 %) oli kuitenkin
kaiken kaikkiaan positiivisia (43 %) enemmän (s. 127). Ikäryhmittäin tarkasteluna negatii-
viset tunteet saavat muilla paitsi yli 50-vuotiailla suuremman osuuden maininnoista kuin
myönteiset (s. 138, kuvio 26). Naisilla positiiviset tunteet ovat kuitenkin miehiin verrattuna
jonkin verran tärkeämpiä. Tämä ilmenee erityisesti vanhempien naisten tunnesanoista.
Myös naisten kognitiivisesti tärkeimmät sanat olivat myönteiset ilo ja rakkaus. Miehillä
vastaavat sanat olivat viha ja ilo. Nuoret miehet ovat ”nuoria vihaisia miehiä”: heidän tun-
nesanoistaan yli 60 prosenttia viittasi kielteisiin tunteisiin.

Pessimismin sävyttämään realismiin viitannee myös tunnesanaryhmän ”jotakin pahaa
tapahtui tai tapahtuu” voitto ryhmästä ”jotakin hyvää tapahtui tai tapahtuu” (s. 123, kuvio
8). Painottuneimmin pahaksi koetun tapahtuman aiheuttamat tunteet olivat nuorimpien
koehenkilöiden mielessä (s. 137, kuvio 23). Suomalaisten torjuvuutta tai tyytymistä asian-
tiloihin osoittaa myös ryhmän ”en halua” tunnesanoihin liittyvien vastausten selvästi suu-
rempi määrä verrattuna ”haluan”-ryhmän sanojen määrään.

Suomalaisten huonosta itsetunnosta puhutaan monissa eri yhteyksissä. Tutkimukseni
vahvistaa tätä käsitystä siltä osin, että suomalaiset ajattelevat itsestä enemmän huonoa kuin
hyvää. Sen sijaan he ajattelevat tutkimukseni mukaan toisista ihmisistä enemmän hyvää
kuin huonoa (s. 124). Tulosta vapaasti tulkitsemalla suomalaisia voi pitää empaattisena ja

71. Ei ole tietenkään itsestään selvää, että suomen kielen viha merkitsisi samaa kuin viron kielen viha.
72. Vainikin tutkimuksessa (2004: 11–35) virolaiset saivat itse arvioida luettelemansa tunteet positiivisiksi,

neutraaleiksi tai negatiivisiksi. Sanoista arvioitiin positiiviksi n. 46 %, negatiivisiksi noin n. 42 % ja neut-
raaleiksi 12 % (Prosenttiluvut olen laskenut itse tutkimuksessa esiteltyjen frekvenssien pohjalta.) 
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ystävällisenä kansana. Joku voi tietenkin puhua myös hyväuskoisuudesta. Miehet ja naiset
eivät eroa tässä suhteessa juuri toisistaan. Myöskään ikä ei muuta ratkaisevasti käsityksiä
muista ihmisistä. Myönteinen käsitys vahvistuu iän myötä aina 30–39-vuotiaaksi asti, min-
kä jälkeen epäluuloisuus hieman lisääntyy. Vastaavasti nuorimmat ja vanhimmat ajattelevat
itsestään kielteisemmin kuin muut. Eniten hyvää itsestään ajattelevat 20–29-vuotiaat. 

Naisilla oli enemmän sanoja nimettäessä tunteita kuin miehillä. Myös Vainikin tutki-
muksessa (2004: 64) naiset olivat miehiä monisanaisempia tunteiden nimeämisessä. Suo-
malaisten naisten voi siis väittää olevan tunne-elämän kuvaamisessa sanaston tasolla ver-
baalisesti tuottavampia kuin miesten. Eri ikäryhmien välillä oli jonkin verran eroa mutta ti-
lastollisesti ei kuitenkaan merkitsevästi. Seuraavasta kuviosta näkyy vielä ikäryhmittäin
kaikkien miesten ja naisten luetteloiden pituuksien keskiarvojen avulla kuvattuna suoma-
laisten tunnesanaston niukkuus – vuolaus:

Kuvio 27. Tunnesanaluetteloiden pituuksien keskiarvot.

Naisten tunteita nimeävä sanasto on siis runsaampaa kaikissa ikäryhmissä. Naisista van-
himmat ja miehistä vanhimmat ovat vastanneet monisanaisimmin. Erityisesti nuorimpien
ikäryhmässä tytöillä oli huomattavasti pitemmät sanaluettelot kuin vastaavanikäisillä
pojilla.

Sanaston perusteella suomalaisten naisten on siis oletettavasti helpompi kertoa tunteis-
taan kuin suomalaisten miesten. On syytä korostaa, että tulos ei tarkoita sitä, että miehillä
olisi vähemmän tunteita kuin naisilla. Ehkä jossakin tilanteessa miehellä oikean sanailmai-
sun löytäminen voi olla ”sumeampaa”, tai naisilta voi löytyä sumean tunnealueen kuvaa-
miseen runsaammin sanoja. Toisaalta ainakin vanhimmilta miehiltä löytyi kielennettyjä
tunteita enemmän kuin kolmelta nuorimmalta naisryhmältä. 

Lisäksi on hyvä muistaa yksilölliset erot, joille tutkimukseni ei tee luonteensa vuoksi oi-
keutta. Jo käsitteeseen ikä voidaan suhtautua kriittisesti. Eri ikäkaudet niihin liittyvine elä-
mäntilanteineen eivät välttämättä näyttäydy modernissa suomalaisessa yhteiskunnassa yk-
silöiden kannalta samanlaisina. Ikävaihe tai -ryhmä viittaakin tässä tutkimuksessa pelkäs-
tään kronologiseen ikään, johon liitetään kuitenkin perusoletuksena tietty samankaltaisuus.
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(Lappalainen 2004: 36.) Myöskään sukupuolikategoria ei ole kiistaton joko–tai-luokka. Se
on hahmotettavissa binaarin opposition sijasta jatkumoksikin, jolloin miehiä ja naisia tar-
kastellaan heterogeenisenä yksilöjoukkona eikä homogeenisena ryhmänä (mts. 38). Myös
sosiaalinen rakenne heijastuu kieleen, jolloin samankin kielen puhujilla voi olettaa olevan
systemaattisia eroja käsitejärjestelmissä (Leino 2002b: 545). Lähtökohtanani oli kuitenkin,
ettei ole olemassa täysin itsenäistä idiosynkraattista puhujaa, joka olisi vapaa kielensä ra-
joitteista.



7 Päätäntö

Aiheena tunteet ovat kognitiivisen tutkimuksen keskiössä muun muassa tietoisuuden ja
käsitteistämisprosessien tutkimuksen kautta. Kognit1iivinen tutkimus tarjonneekin tuntei-
siin kohdistuvalle kielentutkimukselle yhä uusia näkökulmia, joihin sen on syytä cogniti-
ve commitment -periaatteen mukaan reagoida. Kognitiivisesti suuntautunut kielentutki-
mus antaa kaikkinensa moniulotteisen lähtökohdan tunteiden ja myös tunteiden tutkimi-
selle.

Olen tutkinut sanojen merkityksiä jo lisensiaatintyössäni, jonka tutkimuskohteena oli
kuitenkin semanttisesti heterogeeninen sanasto. Tunnesanat muodostavat sen sijaan kohe-
rentin, kognitiivisen alan, jonka semanttisen rakenteen tutkimisessa on omat haasteensa ja
mahdollisuutensa. Kun tutkittavat sanat ovat samalta alalta, ne muodostavat tutkimukselli-
sen ja ajatuksellisen kokonaisuuden, jossa sanojen merkitysten vertailu ja yhteyksien hake-
minen on luontevaa. Sanojen merkitysten analysointi systematisoituu sanoista muodostu-
neiden taksonomioiden ja ryhmittelyihin sisältyvien ehtojen kautta.

Tunnesanojen kuuluminen samaan merkityskenttään houkuttelikin tarkastelemaan tun-
teiden maailmantiedollista ja eri tieteiden tarjoamaa taustaa, mikä avasi ikkunoita moninai-
siin tunteita koskeviin näkemyksiin ja tutkimuksiin. Pohdittavaksi asiaksi nousee, miten
kielentutkijana rajaa oman tutkimuskohteensa. Vaikka ei vetäisikään tiukkaa rajaa kielen ja
maailmantiedon välillä, kielentutkijan on viime kädessä fokuksensa valittava. Tämä ei ole
yksiselitteistä tunteiden tutkijalle, joka on samalla kielenpuhuja, kokija, kansanpsykologi
ja ei-psykologi, jonka maailmantietoon kuuluu psykologistakin tietoa.

Tein omassa työssäni joitakin perusrajauksia. Ensinnäkin tutkin sanojen merkityksiä
pääasiassa ilman kontekstia, jolloin kielen käytön sekä muodon ja merkityksen yhteenkuu-
luvuuden tarkastelu jäi vähemmälle tutkimisen käytännössä. Rajasin merkityksen sanan
ydinmerkitykseksi, jonka olemassaolosta on esitetty myös epäileviä käsityksiä. Koska kes-
kityin määrittelemään sanojen merkityksen ydintä, muunlainen tunteiden kielellinen ilmai-
su jää tässä tutkimuksessa vähemmälle. Ilahduttavasti suomen kielen tunneilmaisuihin liit-
tyvää, erityisesti tunneverbien käyttöön ja ilmaisukeinoihin painottuvaa tutkimusta suomen
kielestä on jo tehtykin. Samoin tekstin- ja keskusteluntutkijoiden tarkasteluissa affektiivi-
suus on noussut esiin. Myös tunnemetaforien tutkimusta tehdään enenevässä määrin.

Varsinaista tutkimustani voi toki väittää leksikaalisesti kapea-alaiseksi. Perustelen kui-
tenkin tutkimuskohteeni tarkentamista sanoihin ja niiden ydinmerkitykseen tutkimuksen
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käytännön tarpeista lähtevänä. Tunnesanojen ydinmerkityksen selittäminen liittää tutki-
mukseni leksikografiaan, koska yhtenä tavoitteenani oli selittää suomen kielen tunnesanat
systemaattisemmin ja vähemmin kehämääritelmin kuin tähän asti on tehty. Samasta syystä
vangitsin tunteet substantiiviolioiksi, jotka ehkä sittenkin ovat ekstensionaalisemmin ole-
massa kuin yleensä henkisen toiminnan kohteiden tai tulosten ajatellaan olevan. Viittaan
tällä tunteiden ruumiillisuuden ja sosiaalisuuden ulottuvuuksiin. Tunteissa on myös peri-
aatteessa kaikille ihmisille yhteistä, kielellisen ja ei-kielellisen jakamisen mahdollistavaa
kokemustietoa.

Tavoitteenani oli siis tutkia ja kuvata suomen kielen tunnesanoja: niiden yleisyyttä, tyy-
pillisyyttä, millaisia merkitysryhmiä niistä muodostuu ja miten yksittäiset tunnesanat ovat
selitettävissä. Tunnesanojen kautta pyrin myös kuvaamaan suomalaisten tunteita ja käsi-
tyksiä tunteista. Tutkimukseni perusaineiston muodostivat sadan eri-ikäisen suomalaisen
miehen ja naisen vastaukset tehtävään, jossa he saivat vapaasti nimetä erilaisia tunteita.
Vastausten keruu tapahtui kirjallisesti ilman aikarajaa, joten aineisto on todennäköisesti
laajempi kuin vastaava suullisesti kerätty. Tutkin myös sukupuolen ja iän perusteella muo-
dostamieni ryhmien tunnesanojen intrakulttuurista vaihtelua. Kiinnostavaa olisikin jatkos-
sa tutkia myös muilla perusteilla muodostettujen ryhmien tunnesanastoja ja käsitteistyksiä.

Vaikka lähden tutkimuksessani siitä, että kielen avulla voi tutkia myös mieltä, ihminen
tuskin pystyy selittämään kielellisesti mielensä tiedostamatonta, syvintä käsitesisältöä. Pu-
heeksi asti prosessoitujen sisältöjen tutkimuksella ei saada välttämättä suoraa tietoa ihmi-
sen käsitteistämisprosessista. Tutkimukseni kohteena ovatkin tarkkaan ottaen käsitteellis-
tämisprosessin kielennetyt sisällöt. Uskon, että kirjallisessa muodossa toteuttamani testaus
antoi vastaajille hienovaraisemman ja keskittyneemmän tilaisuuden luetteloida tunteita
kuin niiden ääneen sanominen testaajalle. Kirjoittaminen antoi mahdollisuuden myös ano-
nyymiin vastaamiseen. Testaustilanne, jossa koehenkilöt ovat kielentäneet tunteita, on kui-
tenkin varsin altis erilaisille, erityisesti koehenkilöön liittyville sisäisille, lopullisen tunne-
sanaluettelon muodostumiseen vaikuttaville tekijöille. Vastaaja voi esimerkiksi asettaa
luettelemilleen tunteille joitakin omia, julkilausumattomia kriteereitään. Myös tehtävälle
uhrattu aika ja huomio vaihteli koehenkilöittäin, vaikka jokainen ainakin ulkoapäin havain-
noituna näytti keskittyvän tehtävään hyvin.

Tutkin saamaani aineistoa (2 020 vastausta, joista varsinaisiin tunnesanoihin liittyviä
mainintoja 1 560) sekä laadullisesti että määrällisesti. Kielenkäyttäjän tunnesanojen yhte-
ydessä käyttämä puhe tuli kuuluviin Kielipankin lehtikorpuksien tarjoamista aidoista kon-
teksteista, joita käytin merkitysanalyysieni tukena. Korpusten tarjoamia konteksteja olisi
mahdollista analysoida systemaattisemminkin, mutta en nähnyt sitä tarpeelliseksi tämän
tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Sanakirjoihin kiteytyneiden selitysten funktio oli
antaa omalta osaltaan laajojen korpusten ydintiedot ulottuvilleni.

Sanojen sijoittaminen merkitysryhmään ei ollut helppoa, enkä voi väittää, että tekemäni
ratkaisut ovat kaikkien suomen kieltä puhuvien mielestä parhaita mahdollisia. Lisäksi jokin
toinen tunnesana-aineisto saattaisi tarjota muutamien sanojen sijoittumiselle luontevampia
merkitysryhmiä. Koska merkitysryhmät rakentuivat keräämästäni aineistosta, joitakin mer-
kitysryhmiä on voinut jäädä syntymättä kokonaan. Muistettakoon tässä yhteydessä, että
tunnesanasto ei ehkä ole täysin symmetriaan perustuvien odotusten mukainen, joten joita-
kin oletettavia tunnesanaryhmiä ei välttämättä muodostu ollenkaan.

Kielentutkijan oma intuitio ja introspektio ovat tutkimuksessani keskeisessä roolissa.
Kulttuuriini kasvaneena ja siinä äidinkieleni omaksuneena edustan suomenkielistä
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kokija-puhujaa. Lisäksi sanakirjat, korpukset ja osin myös keskustelut muiden kielenpuhu-
jien kanssa auttoivat kulttuurisen ja kielellisen näkemyksen hahmottamisessa. Vertailukoh-
tia suomalaiselle kansanpsykologialle ja sanasemanttiselle analyysille sain eri kielten tun-
nesanojen tutkimuksista ja sanakirjoista. Psykologis-kielelliset tutkimukset tarjosivat myös
omalta osaltaan hypoteettisia kehikkoja ja taksonomioita, joita harkiten soveltamalla pää-
dyin aineistoni ryhmittelyyn (tunnesanat, varsinaiset tunnesanat ja niiden merkitysryhmät,
tyypilliset tunnesanat). Intuition ja introspektion käytössä on kiistämättä omat rajoituksen-
sa. En kuitenkaan pitänyt perusteltuna käyttää suomen kielen tunnesanojen tutkimuksen
tässä vaiheessa aineiston keruuta laajemmin informantteja tai testejä, jotka sinänsä voisivat
olla yksi luonteva jatko tutkimukselleni.

Tunnesanojen semanttisen sisällön määrittelyä ei yleensä pidetäkään helppona. Esimer-
kiksi sellaisten sanojen kuin love ja hate merkityksen määrittelyä ei ole nähty välttämättä
edes mahdolliseksi. Sanakirjojen selityksissäkin tunnesanoja selityksissä päädytään usein
kehämääritelmiin. Kielentutkija Anna Wierzbicka koulukuntineen väittää kuitenkin, että
tunteiden semanttiset merkitykset ovat selitettävissä prototyyppisinä kognitiivisina skenaa-
rioina luonnollisen semanttisen metakielen avulla. Koulukunnan kehittelemää metakieltä
on sovellettu jo moniin kieliin. Houkuttelevaa olikin kokeilla, miten semanttisten primitii-
vien idea soveltuu suomen kieleen ja erityisesti suomen kielen tunnesanojen semantiik-
kaan.

Kuten aiemmin on ollut jo esillä, eri kielten mahdollinen semanttinen ydin, semanttiset
primitiivit, löytyy yrityksen ja erehdyksen kautta. Minulla ei ollut käytettävissä suomen
kielen sovelluksia, joten työni suomen kieleen liittyvät yritykset ja erehdykset ovat omiani,
ja nimenomaan tunnesanojen selittämisestä kumpuavia. Semanttiseksi tunneprimitiivistök-
si kiteytyivät seuraavat primitiivit:  MINÄ/ITSE, IHMINEN/HÄN/JOKU, ASIA/JOKIN,
TÄMÄ, MUU/TOINEN, HYVÄ, PAHA/HUONO, AJATELLA, TIETÄÄ, HALUTA,
TUNTEA, VOIDA, TEHDÄ, TAPAHTUA, OLLA/ OLLA OLEMASSA, KUN, NYT,
ENNEN, JÄLKEEN, KAUAN AIKAA, VÄHÄN AIKAA, JONKIN AIKAA, JOSKUS,
MIELI, RUUMIS, LÄHELLÄ, SISÄLLÄ, EI/KIELTO, TOTTA, EHKÄ, SAATTAA,
-ISI-, KOSKA/VUOKSI, JOS, HYVIN, KALTAISUUS,  ENEMMÄN/LISÄÄ, VÄHÄN.

Luonnollinen semanttinen metakieli perustuu näkemykselle, että olisi olemassa univer-
saaleja ajatuksellisia yksiköitä, jotka kielentyvät ilman semanttista häiriötä eri kielille. Kui-
tenkaan sanat, joilla käsitteellisiä primitiivejä eri kielissä ilmaistaan, eivät välttämättä ole
semanttisesti yksiselitteisiä. Esimerkiksi englanninkielisen primitiivin BAD ilmaiseminen
suomeksi ei ole ongelmatonta. Valitsin sen vastineeksi sanaparin HUONO/PAHA. Sanoilla on
suomen kielessä omat merkityksensä, joten niiden voi ajatella edustavan jopa kahta eri pri-
mitiiviä. Ehdottamani tunneprimitiivistö on hypoteettinen, joten se tarjonnee perustan suo-
men kielen tunteiden semanttisen kuvauksen kehittämiselle.

Primitiivien avulla määrittelin noin 50 tyypillisen tunnesanan ydinmerkityksen. Esimer-
kiksi tunnesanan toivo merkityksen selityksessä päädyin seuraavanlaiseen skenaarioon:

X tuntee jotakin koska hän ajattelee jotakin
joskus ihminen ajattelee

haluan, että jotakin hyvää tapahtuu
en tiedä, mitä tapahtuu
ajattelen: tämä saattaa tapahtua 

kun ihminen ajattelee tätä, hänestä tuntuu hyvältä 
X tuntee jotakin tämän kaltaista,  koska hän ajattelee jotakin tämän kaltaista
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Luonnollisen semanttisen metakielen ajatus soveltui mielestäni ainakin prototyyppisten
tunnesanojen ydinsisällön selittämiseen. Skenaarioselitysten työstäminen ei ole kuiten-
kaan ongelmatonta. Tutkimuksessani laadin skenaarioesitykset tyypillisille tunnesanoille,
jotka sijoittuivat mahdollisimman monenlaisiin, toisistaan eroaviin merkitysryhmiin.
Vaikka en keskittynyt analysoimaan tarkasti yhtä lähisynonyymeistä muodostunutta tun-
nesanojen merkitysryhmää, oletan kuitenkin, että sanojen merkitysvivahteiden erottelu ja
nyanssien kuvailu luonnollisen semanttisen metakielen avulla voi olla joidenkin tunne-
sanojen kohdalla vaikeaa.

Tutkimukseni oli tietääkseni ensimmäinen luonnollisen semanttisen metakielen sovelta-
misen kokeilu, joka kohdistui suomen kielen tunnesanoihin. Jos luonnollisen semanttisen
metakielen suomenkielistä kehittelytyötä tunnesanojen osalta jatketaan, komponenttien
esittämisen systemaattisuutta on edelleen hiottava ja komponentteihin sisältyvää redun-
danssia on karsittava, varsinkin jos kuvauksissa pyritään ekonomisuuteen. Toisaalta merki-
tysten selityksiä on mahdollista myös laajentaa ja monisanaistaa, jos yhtenä tavoitteena on
sanan semanttisen sisällön rikas kuvaaminen. Komponenttien tyypeille ja esittämisjärjes-
tykselle voisi etsiä nykyistä eksplisiittisempiä perusteluja. Myös joidenkin tunneprosessin
ominaisuuksien (esim. intensiteetti) luokitusta lienee syytä täsmentää edelleen. Pohdittavaa
on myös itse tunneprosessin esityksessä. Olisiko jokin yhtenäinen tapahtumamalli (skee-
ma, kehys, skripti) kuvauksen lähtökohtana hyödyksi? Miten käsitteistäjä sijoittuu suhtees-
sa käsitteistettyyn tilanteeseen? Mikä on hänen tarkastelupisteensä? Mikä ero on esimer-
kiksi syyllä, aiheuttajalla ja kohteella? Olisivatko tunteet luokiteltavissa vielä selkeämmin
useammaksi eri prototyyppiseksi skenaarioksi, joihin sisältyvien pääkomponenttien esitys
olisi vakiintunut?

Paljon työtä on edessä, jos luonnollista semanttista metakieltä pyritään soveltamaan
suomen kielen eri alan sanoihin ja sanastoihin. Kehittelytyötä tarjoaa paitsi optimaalisen
semanttisen primitiivistön löytäminen myös luonnollisen semanttisen metakielen toistai-
seksi vähemmälle jäänyt syntaksin tutkiminen. Niin primitiivistön kuin syntaksin kehitte-
lytyötä tehdäänkin monissa kielissä eri puolilla maailmaa.

Oman osansa tutkimuksestani muodosti, paitsi yleensä suomalaisten, myös eritellym-
min miesten ja naisten sekä eri-ikäisten suomalaisten tunnesanaston kuvaaminen ja vertai-
lu, mihin Urmas Sutropin (2001) kehittelemä kognitiivisen tärkeyden indeksiin pohjaava
koehenkilöiden sanaluetteloiden analysointimenetelmä antoi mahdollisuuden. Kognitiivi-
sen tärkeyden indeksi luokittelee käsitteitä kulttuurisen, yhteisen tason näkökulmasta.
Yleistystä etsivänä menetelmänä se häivyttää tunteiden kokemisen ja kielentämisen sub-
jektiiviset vaihtelut ja hyvinkin kiinnostavat yksilölliset hahmotukset, jotka olen työni
luonteen vuoksi sivuuttanut. Yksittäisiä tunneluetteloita tarkastellessani en ole kuitenkaan
voinut olla aprikoimatta kulloisenkin vastaajan motiiveja ja perusteita listata juuri kyseiset
sanat tutkimusaineistooni.

Kaiken kaikkiaan suomalainen mieli kielellistää keskimäärin 20 tunnetta, kun suoma-
laista pyydetään nimeämään tunteita aktiivisesti ja vapaaehtoisesti. Naisilla on tutkimukse-
ni mukaan keskimäärin enemmän sanoja (23,0) tunteille kuin miehillä (17,6). Erityisesti
vanhimman ikäluokan naiset olivat monisanaisia. Niukin luettelo oli nuorilla alle 20-vuo-
tiailla miehillä. Eri-ikäisten tunnesanojen määrissä ei asiaa pelkästään ikäryhmittäin tarkas-
teltuna ollut kuitenkaan huomattavia eroja. Tyypillinen suomalaisen tunneluettelo kognitii-
visen tärkeyden perusteella on seuraavanlainen: 
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viha, ilo, rakkaus, suru, pelko, onnellisuus, kateus, ahdistus, väsymys, masennus,
tuska, ihastus, tyytyväisyys, inho, jännitys, pettymys, kaipaus, rauhallisuus, ikävä,
toivo

Tutkimukseni mukaan suomalaisten perustunteiksi osoittautuivat viha, ilo, rakkaus ja
suru. Suomalaisten mielessä olevat tunnesanat ovat enemmän kielteisiä (53 %) kuin
myönteisiä (43 %). Olen luvussa 6 esittänyt tutkimukseni tunnesanaryhmittelyt ja tunne-
sanojen yleisyyteen sekä kognitiiviseen tärkeyteen pohjautuvia päätelmiä suomalaisille
ominaisista tavoista prosessoida ja kielentää tunteita. Johtopäätökset perustuvat kehittele-
mälleni aineiston systemaattiselle määrälliselle ja laadulliselle analyysille, ja ne ovat var-
sin alttiita jostakin toisesta näkökulmasta esitetyille kriittisille kommenteille ja vaihtoeh-
toisille näkemyksille. Jo yhdenkin usein mainitun sanan sijoittaminen tiettyyn merkitys-
ryhmään on voinut vaikuttaa oleellisesti merkitysryhmittäisiin tuloksiin.

Olivatpa tunnesanojen merkitysryhmät millaiset hyvänsä, koehenkilöiden väliset vertai-
lut ovat aina mahdollisia. Jos vastaavia tuloksia verrataan eri kielten välillä, aineiston eri-
laisiin keruumenetelmiin on syytä kiinnittää huomiota. Sanojen suhteelliseen asemaan kir-
jallinen vastaaminen ja mahdolliset pitkät luettelot eivät vaikuta ratkaisevasti, kun tuloksia
tarkastellaan yhden kielen osalta.

Kielitieteellisen merkityksentutkimuksen arvostus on kasvanut muun muassa kognitii-
visen kielitieteen myötä. Työni käsittelee yksittäisten sanojen semantiikkaa eli kuuluu lek-
sikaalisen semantiikan alaan. Itse pidän tärkeänä sanasemanttista tutkimusta. Sanat ja nii-
den merkitys ovat kielenoppimisessa ja kulttuurin omaksumisessa tärkeä asia. Tunteet var-
sinaisena tutkimuksen kohteena ovat samoin perustein olennainen osa kulttuuria, ihmisenä
olemista ja ihmiseksi tulemista. Toivon, että tutkimuksestani on hyötyä kaikille tunnesano-
jen merkitysten kanssa painiskeleville, kuten suomen kieltä ja kulttuuria opiskeleville tai
kasvattajille ja opettajille, jotka toivottavasti pohtivat tunteiden ja tunteiden merkitystä op-
pilaidensa kanssa. Lasten ja nuorten tunnesanat, -käsitteet ja niiden kehitys olisi kiinnosta-
va tutkimuksen aihe jo pelkästään tunteiden prototyyppisyyden näkökulmasta.
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Liite 1 Kerran tai kahdesti mainitut tunnesanat

n = 2

AILAHTELEVUUS
ailahtelevuus 1
ailahteleva 1
AKTIIVISUUS
aktiivisuus 2
ALEMMUUS
alemmuus 2
AURINKOISUUS
aurinkoinen 2
AVOIMUUS
avoimuus 2
AVULIAISUUS
avuliaisuus 2
EPÄMIELTYMYS
epämieltymys 1
epämiellyttävä 1
HAAVEILEVUUS
haaveileva 1
haaveilija 1
HALTIOITUMINEN
haltioituminen 2
HALUTTOMUUS
haluttomuus 1
HALUTON 1
HAPPAMUUS
hapan 2
HERKKYYS
herkkyys
herkkä 1
HUOLEHTIVUUS
huolehtiva 2
HUOLETTOMUUS
huolettomuus 1
huoleton 1
HYLÄTTYYS
hylätty 1
hylätynoloisuus 1
IHANA
ihana 2
IKÄVYSTYNEISUUS
ikävystynyt 2
ITSENÄISYYS
itsenäisyys 1
itsenäinen 1
JANO
jano 2
KAVERUUS
kaveruus 1
kaveri 1
KIIRE
kiire 2
KIREYS
kireä 2
KOSTONHALU
kostonhalu 2
KOVUUS
kovuus 2
KUUMUUS
kuumuus 1
kuuma 1
KYYNISYYS
kyynisyys 1 kyyninen 2
KÄRSIMÄTTÖMYYS

kärsimättömyys 2
LAMAANNUS
lamaannus 2
LANNISTUNEISUUS
lannistettu 1
lannistunut 1
LOUKKAANTUNEISUUS
loukkaantuneisuus 1
loukkaantunut 1
MIELIHYVÄ 
mielihyvä 2
MUKAVUUS
mukavuus 1
mukava 1
NEGATIIVISUUS
negatiivinen 2
NEUTRAALIUS
neutraali 2
PAHANTUULISUUS
pahantuulisuus 2
PAHA OLO
paha olo 1
pahalta 1
PASSIIVISUUS
passiivisuus 1
passiivinen 1
PAINE
paine 2
PANIIKKI
paniikki 2
PENSEYS
penseys 2
PETOLLISUUS
petollisuus 2
PITKÄSTYMINEN
pitkästyminen1
pitkästynyt1
PITÄMINEN 
pitäminen1
RENTOUS 
rento 1
rentoutunut1
SANKARILLISUUS 
sankarillisuus1
sankaruus1
SEKAVUUS 
sekavuus1
sekava1
SIETO 
sieto 1
siedettävyys 1
SOVINNOLLISUUS 
sovinnollisuus 1
sovinto 1
STRESSI 
stressi 2
SURKEUS
surkeus 1
surkea 1
SURUTTOMUUS 
suruton 2
SYNKKYYS 
synkkyys1

synkkä1
TSEMPPI
tsemppi1
tsemppaava1
TULISTUMINEN 
tulistunut 2
TUNTEETTOMUUS 
tunteettomuus 2
TYYDYTYS
tyydytys1
tyydytetty1
TÄRKEYS 
tärkeys1
tärkeä1
UHMA 
uhma1
uhmakas1
UHO
uho 2
UHRAUTUVUUS 
uhrautuvuus 2
URHEUS
urheus 2
VAIVAANTUNEISUUS 
vaivaantuneisuus 2
VAJAVUUS 
vajavaisuus 2
VALOISUUS 
valoisuus1
valoisa1
VARAUTUNEISUUS 
varautuneisuus1
varautunut1 
VASTENMIELISYYS
vastenmielisyys1
vastenmielinen1
VILKKAUS 
vilkkaus1
vilkas1
VILU 
vilu 2
VIRKEYS 
virkeys1
virkeä1
VITUTUS 
vitutus1
vittumainen1
YLEMMYYS 
ylemmyys 2
YLENKATSE 
ylenkatse1
ylenkatsominen1
YSTÄVYYS 
ystävyys2
YSTÄVÄ 
ystävä1
ystävät1
YMMÄRTÄVÄISYYS 
ymmärtäväisyys1
ymmärtäväinen1
ÄREYS
äreä 2
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n = 1

aamu 1
aavistaa1
ahavoituminen1
ahkeruus1
aikuismainen 1
aistikkuus 1
aliarviointi 1
aloitus 1
anoa 1 
antaumuksellisuus 1
antipatia 1
armeliaisuus 1
armo 1
arvaamattomuus 1
arvoitus 1
arvostus 1
arvoton 1
aurinko 1
autius 1
auttamisenhalu 1
Barcelona 1
burnout 1
ehtiä 1
ei-pitäminen 1
eksistenssin luoja 1 
elonkorjuu 1
elämisenarvoinen 1
elämä 1
elämänilo 1
eläytyvä 1
epäitsekkyys 1
epäkunnioitus 1
epäluottamus 1
epäonnistuminen 1
ero 1
eroottisuus 1
eteenpäin 1
etova 1
etäisyys 1
flegmaattinen 1
hapannaama 1
heikko 1
heikotus 1
hempeys 1
hermoilu 1
henkisyys 1
hienostuneisuus 1
hiipuminen 1
hikoilu 1
hiljaisuus 1
hoiva 1
huojentuneisuus 1
huolellisuus 1
huonon olon tunne 1
huonous 1
hurma 1
hurmoksellisuus 1
huuma 1
huumorintaju 1
hykerrys 1
hysteria 1
hyvyys 1
hyvä mieli 1
hyväksyntä 1
hyväntuulisuus 1
hyökkäävä 1
häiriintyminen 1
häveliäisyys 1
hävinneisyys 1
ideaalinen 1

ihmeellinen
ihmissuhteet 1
ihossa 1
ilkeämielisyys 1
ilmaisu 1
ilmassa 1
ilmavirta 1
iloton 1
impulsiivinen 1
innovatiivinen 1
isällinen 1
itsekeskeisyys 1
itselleni 1
itsensä hillitseminen 1
itsensä voittaminen 1
jaksamattomuus 1
juhlavuus 1
julma 1
jäätävä 1
kaarisilta1
kahleeton 1
kaihtava 1
kaikkivoipaisuus
kammo 1
katse 1
kauneus
kaunistelu 1
kavaluus 1
kaverit 1
kekseliäs 1
keljutus 1
kello 1
kepeys 1
keskinkertaisuus 1
kesä 1
kesäpäivät 1
kevyt 1
keväinen 1
kielteisyys 1
kiero 1
kilpailullinen 1
kiltteys 1
kirkaisu 1
kiusaus 1
kivi 1
kohtaaminen 1
koomisuus 1
koppavuus 1
korkeus 1
osketus 1
kuihtunut
kukkia 1
kulkeutuminen 1
kulta 1
kuolemattomuus 1
kuolettavuus 1
kurkotus 1
kuulakas 1
kuuliainen 1
kuumat aallot 1
kylläisyys 1
kysymys 1
kyynelehtivä 1
lakoninen 1
lammikko 1
lapset1
laupeus 1 1
leikkimieli 1
leikkisä 1
leirinpystytys 1

lepsuus 1
leuhkiminen 1
liikutus 1
liioittelu 1
lohduton 1
lumoutunut 1
luopuminen 1
luovuttaminen 1
löysä 1
maailmaa syleilevä 1
mahdollisuus 1
melankolia
merkityksetön 1
metsä
mielenrauha 1
mielipaha1
mielissään 1
miellyttävyys 1
mietiskelevä 1
mietteliäisyys
motivoituneisuus 1
muikea 1
myrskyisä 1
myönteisyys 1
määrätietoisuus 1
määräävyys 1
mökötys 1
nolo 1
nujerrettu 1
nyhjöttävä 1
närkästynyt 1
nöyrä 1
oikeudenmukaisuus 1
olotila 1
omahyväisyys 1
omat tyttäret 1
omituinen 1
optimistinen 1
orpous 1
outous 1
pahansuopaisuus 1
painostettu 1
pakko 1
pakoileva 1
pakonomaisuus 1
paleleminen 1
paneutuminen 1
paremmuus 1
pehmeys 1
pelkuruus 1
peloton 1
perhe 1
pessimismi 1
pienuus 1
pihi 1
poissaoleva 1
punainen 1
puutteellisuus 1
puutuminen 1
pätemättömyys 1
päättäväinen 1
rakkaudettomuus 1
ranta 1
rasitus 1
raskas 1
raukeus 1
reipas 1
riippumaton 1
riita 1
riittämättömyys 1
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ripeys 1
ristiriitaisuus 1
roolinotto 1
ruusuinen 1
rähjäys 1
saamattomuus 1
sairas 1
saita 1
sapekas 1
seikkailunhaluinen 1
seuraa rakastava 1
sisäisiä asioita 1
sivullisuus 1
sointu 1
sotaisa 1
suuruus 1
suvaitsematon 1
sydämellinen 1
sydän 1
syksy 1
synti 1
syrjiminen 1
säteilevä 1
sävyisä 1
tajuttomuus 1
tasaisuus1
tavanomainen 1
teennäisyys 1
temperamentti 1
terve 1
tietoisuus 1
tietämättömyys 1

toiselle 1
torjuva 1
totuudellisuus 1
tunneäly 1
turvattomuus 1
tuttuus 1
tyhmyys 1
tympääntynyt 1
typeryys 1
työnilo 1
työt 1
tähti 1
täyttymys 1
uhka 1
uhkarohkea 1
ulkopuolisuus 1
uneksija 1
unelma 1
unettavuus 1
urhoollisuus 1
uskallus 1
uskollisuus 1
uskottavuus 1
uupumus 1
vahingonilo 1
vaikeaselkoinen 1
vakuuttuminen 1
vallanhimo 1
valo 1
valoton 1
vanhanaikainen 1
varjot1

viehättyminen 1
vieraus 1
viettelevä 1
viisaus 1
vilpitön 1
vireys 1
vitsikäs 1
voitonriemu 1
voittamattomuus 1
vähättely 1
välimatka 1
välttelevä 1
vääristely 1
yhdessä 1
yksilöllisyys 1
yksitoikkoinen 1
ylevyys 1
ylhäinen 1
ylimalkaisuus 1
ylivertaisuus 1
yläaste 1
ymmärrys 1
ynseys 1
äidillinen 1
äitienpäivä 1
äkäisyys 1
varovainen 1
varuillaan 1
vastaanottava 1
vastaranta 1
vastustava 1
vastuu 1
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Liite 2 Vähintään kolmesti mainittujen tunnesanojen kognitiivisen 
tärkeyden indeksit ja sijainnin keskiarvot

j Tunnesana  S  mP
1 viha ,1622 4,7
2 ilo ,1565 5,4
3 rakkaus ,1370 6,1
4 suru ,1161 6,3
5 pelko ,0491 10,2
6 onnellisuus ,0448 9,4
7 kateus ,0395 9,4
8 ahdistus ,0375 9,3
9 väsymys ,0258 10,9
10 masennus ,0250 9,2
11 tuska ,0232 9,5
12 ihastus ,0230 8,7
13 tyytyväisyys ,0222 13,1
14 inho ,0203 11,4
15 jännitys ,0195 9,2
16 pettymys ,0182 14,3
17 kaipaus ,0177 12,4
18 rauhallisuus ,0173 14,4
19 ikävä ,0170 11,2
20 toivo ,0169 11,3
21 katkeruus ,0152 12,5
22 riemu ,0152 12,5
23 välinpitämättömyys ,0144 13,2
24 epätoivo ,0136 9,5
25 tylsyys ,0109 4,6
26 myötätunto ,0107 7,5
27 epävarmuus ,0106 16,1
28 epäily ,0105 11,4
29 apeus ,0103 6,9
30 hellyys ,0100 13,0
31 huoli ,0100 8,0
32 sääli ,0098 14,4
33 ärtymys ,0095 9,4
34 helpotus ,0095 11,6
35 empatia ,0095 14,7
36 luottamus ,0089 17,9
37 ylpeys ,0088 17,0
38 nälkä ,0086 5,8
39 turhautuneisuus ,0086 8,1
40 häpeä ,0083 15,6
41 kipu ,0078 12,8
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42 raivo ,0078 14,2
43 rohkeus ,0073 16,3
44 hämmästys ,0070 11,4
45 himo ,0067 14,9
46 halu ,0067 9,0
47 kauhu ,0065 18,3
48 innostus ,0064 18,8
49 tyhjyys ,0063 9,5
50 hämmennys ,0063 11,1
51 mustasukkaisuus ,0061 17,9
52 suuttumus ,0061 16,3
53 levottomuus ,0058 17,1
54 hauskuus ,0056 12,4
55 onnettomuus ,0054 13,0
56 anteeksianto ,0054 11,2
57 ihmetys ,0053 5,7
58 lempeys ,0052 11,5
59 hilpeys ,0052 9,6
60 varmuus ,0052 21,2
61 kylmyys ,0051 13,7
62 nauru ,0051 11,8
63 hymy ,0048 10,4
64 itku ,0048 10,4
65 tasapainoisuus ,0048 10,4
66 ahneus ,0047 19
67 levollisuus ,0046 13,2
68 syyllisyys ,0045 13,3
69 toivottomuus ,0043 23,2
70 tyytymättömyys ,0042 11,8
71 haikeus ,0041 9,8
72 harmi ,0040 10,0
73 kiihtyneisyys ,0040 10,0
74 nautinto ,0040 10,0
75 halveksunta ,0037 18,7
76 kiinnostus ,0037 13,4
77 hyvä olo ,0037 10,8
78 aggressio ,0037 13,6
79 lämpö ,0036 16,5
80 kiitollisuus ,0036 19,6
81 energisyys ,0035 14,2
82 yksinäisyys ,0035 20,0
83 viileys ,0035 8,7
84 hermostuneisuus ,0034 20,6
85 itsevarmuus ,0034 17,7
86 positiivisuus ,0033 15,2
87 riehakkuus ,0033 18,3
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88 onnistuneisuus ,0033 12,3
89 kaiho ,0032 15,6
90 pirteys ,0032 22,0
91 ystävällisyys ,0031 12,8
92 kauna ,0031 9,7
93 toiveikkuus ,0031 9,7
94 alakuloisuus ,0031 16,2
95 kiintymys ,0030 13,3
96 apaattisuus ,0030 20,0
97 kuumuus ,0030 10,0
98 harmaus ,0029 10,3
99 kunnioitus ,0029 10,3
100 usko ,0029 24,4
101 kiukku ,0029 21,0
102 sympatia ,0029 14,0
103 odotus ,0028 24,9
104 ärsyyntyminen ,0028 10,7
105 itsekkyys ,0027 11,0
106 läheisyys ,0027 11,0
107 turvallisuus ,0027 18,4
108 murhe ,0027 14,8
109 intohimo ,0027 22,3
110 tyyneys ,0027 18,8
111 ujous ,0026 19,0
112 katumus ,0024 21,0
113 ilkeys ,0023 13,0
114 rauhattomuus ,0023 26,3
115 vapaus ,0023 22,0
116 uteliaisuus ,0023 17,8
117 kyllästyminen ,0022 18,0
118 avuttomuus ,0022 13,7
119 arkuus ,0021 28,0
120 kärsivällisyys ,0021 23,6
121 epäonni ,0021 14,3
122 vapautuneisuus ,0020 19,8
123 huvittuneisuus ,0020 15,0
124 hätäännys ,0020 15,0
125 yllättyneisyys ,0020 15,0
126 alistuneisuus ,0020 20,3
127 voimakkuus ,0019 21,0
128 murjotus ,0019 21,3
129 hartaus ,0018 16,3
130 epäluuloisuus ,0018 22,3
131 välittäminen ,0018 17,0
132 kiihko ,0017 23,5
133 rehellisyys ,0016 24,3
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134 epäusko ,0016 18,3
135 anteliaisuus ,0016 19,0
136 kiusaantuneisuus ,0016 19,0
137 kärsimys ,0016 19,0
138 epätietoisuus ,0014 21,7
139 onttous ,0013 24,0
140 riidanhaluisuus ,0012 33,5
141 täydellisyys ,0012 25,7
142 lämpimyys ,0011 36,3
143 vahvuus ,0011 37,5
144 laiskuus ,0010 29,3
145 ikävystyneisyys ,0009 35,0
146 voimattomuus ,0009 34,7
147 turtumus ,0007 40,3

Total N 147 147 147
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Liite 3 Miehille ja naisille tyypillisten tunnesanojen kognitiivisen 
tärkeyden indeksit

Miehet S Naiset S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

viha
ilo
rakkaus
suru
pelko
väsymys
ahdistus
masennus
kateus
ihastus
kaipaus
onnellisuus
tuska
nälkä
jännitys
tylsyys
toivo
inho
pettymys
välinpitämättömyys
sääli
ikävä
kipu
tyytyväisyys
epävarmuus
rauhallisuus
riemu
tyhjyys
empatia
ärtymys
häpeä
helpotus
apeus
halu
himo
turhautuneisuus
rohkeus
luottamus
katkeruus
kauhu
epätoivo
hämmennys
ylpeys
huoli
myötätunto
innostus
epäilys
mustasukkaisuus
hellyys
raivo
suuttumus
hämmästys

0,1979
0,1584
0,1285
0,1092
0,0568
0,0323
0,0310
0,0303
0,0294
0,0292
0,0261
0,0255
0,0253
0,0225
0,0222
0,0213
0,0213
0,0185
0,0182
0,0157
0,0148
0,0146
0,0138
0,0138
0,0127
0,0123
0,0120
0,0119
0,0107
0,0102
0,0098
0,0095
0,0094
0,0094
0,0092
0,0090
0,0089
0,0088
0,0087
0,0079
0,0078
0,0078
0,0078
0,0076
0,0067
0,0062
0,0056
0,0042
0,0040
0,0029
0,0024
0,0014

ilo
rakkaus
viha
suru
onnellisuus
kateus
ahdistus
pelko
tyytyväisyys
katkeruus
rauhallisuus
inho
masennus
tuska
raivo
ikävä
epätoivo
väsymys
riemu
pettymys
ihastus
kaipaus
jännitys
toivo
hellyys
epäilys
myötätunto
huoli
välinpitämättömyys
häämästys
apeus
empatia
ylpeys
suuttumus
helpotus
luottamus
mustasukkaisuus
ärtymys
epävarmuus
turhautuneisuus
sääli
rohkeus
häpeä
innostus
hämmennys
kauhu
kipu
himo
halu
nälkä
tyhjyys
tylsyys

0,1555
0,1456
0,1422
0,1247
0,0653
0,0497
0,0440
0,0425
0,0218
0,0230
0,0226
0,0222
0,0218
0,0211
0,0209
0,0199
0,0198
0,0194
0,0185
0,0184
0,0178
0,0175
0,0174
0,0171
0,0161
0,0154
0,0152
0,0145
0,0136
0,0127
0,0114
0,0114
0,0113
0,0099
0,0098
0,0092
0,0091
0,0089
0,0088
0,0086
0,0073
0,0070
0,0068
0,0065
0,0058
0,0052
0,0042
0,0042
0,0040
0,0038
0,0027
0,0025
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