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Tommi Jantunen 
Jyväskylän yliopisto 
 

Kurkotellen kohti kielioppia - Miten syntaksia on venytetty suomalaisen viittomakielen 

tutkimuksessa? 

 
Viittomakielen syntaksi on ollut kiinnostuksen kohteena kansainvälisesti 1970-luvulta alkaen. Valtaosa 
tutkimuksesta on tehty Yhdysvalloissa amerikkalaisesta viittomakielestä, mikä selittänee ainakin osaksi sen, 
miksi suurin osa tutkimuksesta on sidottu formaaliin generativistiseen tutkimusperinteeseen. Alusta asti 
tutkimuksen keskiössä ovat olleet viittomien ja lauseiden lineaariset järjestymisperiaatteet, ja kasvavalla 
kiinnostuksella on tarkasteltu myös ei-manuaalisen toiminnan (so. kehon, pään ja kasvojen osien liikkeiden 
ja asentojen) syntaktisia tehtäviä. Funktionaalisesti värittynyt syntaktinen tutkimus on ollut suhteessa 
vähäistä, mutta viime vuosikymmenenä se on alkanut levitä Eurooppaan lähinnä Australiasta käsin. Tähän 
funktionaaliseen virtaukseen on päässyt kiinni myös suomalainen viittomakielitutkimus. 
 
Jalona tavoitteena suomalaisen viittomakielen tutkimuksessa on alusta asti ollut kielen omista ehdoista 
kumpuavan kieliopillisen yhtenäisesityksen laatiminen. Syntaksin(kin) osalta tavoitteen saavuttaminen on 
kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi, sillä alati vahvistuva käsitys on ollut, että perinteinen syntaktinen 
lausejohdannainen käsitteistö ei aina taivu kaikkien viittomakielen hyödyntämien keholähtöisten 
merkityksenrakentamis- ja yhteensitomismekanismien kuvaukseen. Hiljattain Suomessakin siinnyt laajan 
viittomakielisen videokorpuksen rakennustyö on entisestään vahvistanut käsitystä kielen kehollisuuden 
moniulotteisuudesta ja sen seurauksista syntaktiselle tutkimukselle. Nykytiedon valossa näyttääkin siltä, 
että onnistunut viittomakielen kielioppitutkimus vaatii saumattomasti paitsi lauseen käsitteelle rakentuvan 
syntaktisen ulottuvuuden niin myös lauseettoman, muun muassa eleen käsitteelle rakentuvan syntaktisen 
ulottuvuuden olettamista. 
 
Suomalaisen viittomakielen syntaktisessa tutkimuksessa on harrastettu kurkotteluja molempiin 
ulottuvuuksiin. Yleistä kansainvälistä trendiä myötäillen tutkimuksen lähtökohdaksi on otettu 
viittomajärjestys ja lauserakenneseikat, mutta samalla – muun muassa lausetasolla huomattavan taajaan 
esiintyvien elliptisten ilmiöiden motivoimana – tutkimusta on ulotettu myös syntaksissa vaikuttavaan 
eleellisyyteen, muun muassa pantomiimimaisuutta hyödyntävään niin kutsuttuun konstruoituun 
toimintaan. Toisaalta, mutta yhä kansainvälistä trendiä seuraten, syntaksin näkökulmasta on 
täsmätarkasteltu myös ei-manuaalisuutta ja sen roolia kielessä. Menetelmällistä apua tähän on tuonut 
viimeaikainen huipputeknologia, kuten liikekaappaus ja tietokonenäkö, joiden kehitystyö on ollut 
suomalaisen viittomakielen syntaksin tutkimuksessa myös yksi keskeinen teema. 
 
Yhtenäisesitystä suomalaisen viittomakielen syntaksista ei vielä ole olemassa. Lauseopillisesti motivoitujen 
kurkottelujen myötä syntaktisen tutkimuksen suunta on kuitenkin vakiintunut ja perusymmärrys 
viittomakielen syntaksista lisääntynyt. Esitelmäni on katsaus tähän työhön yllä maalatussa syntaksia 
venyttävässä viitekehyksessä, ja sen seurauksena päädyn lopulta pohtimaan myös 
viittomakielentutkimuksen antia valtavirtakielentutkimukselle yleensä. 
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Marja-Liisa Olthuis & Ciprian Gerstenberger 
Giellatekno, the Arctic University of Norway 
 

Implementations of language technology: Learning an endangered language and facilitating 

translation work 

 
In the digital, multimedial, multichanneled, multilingual and interconnected world, language technology is 
praised as a panaceum even for the language revitalisation of indigenous languages. The work done by the 
Saami Language technology group Giellatekno at the Arctic University of Norway, Universitetet i Tromsø, is 
showing very promising signs in the revitalisation process of the Saami languages. As regards North Saami, 
for example, the language technology infrastructure built at Giellatekno is increasingly used by smaller 
Saami languages, such as Lule Saami, South Saami, Pite Saami, and Skolt Saami. Additionally, in an 
ambitious machine translation project between North Saami and Inari Saami, Inari Saami is now on the 
agenda for language technology development. This work involves at least the implementation of 
morphosyntactic analysis and generation tools, syntax analysis tools, and rules to transfer structures from 
North Saami, the source language, to Inari Saami, the target language. 
 
What does it exactly mean to develop an infrastructure for a very restricted language community, such as 
the Inari Saami community? As active members in the machine translation project, we discuss in our talk 
the successes and challenges in the project. For example, using language technology for the purpose of 
language revitalisation requires that the native speakers of an indigenous language know how to use the 
tools and applications provided by the technology. This is not an easy task, because the problem of 
knowledge transfer to the members of the language community is not trivial. 
 
Another important point that must be taken into account is the fact that the language tools developed by 
Giellatekno are for the most part designed for written languages.  
For example, learning in Inari Saami takes place mostly through written sources. What can be when people 
are barely able to write in the language?  As a response, Marja-Liisa Olthuis and Erika Sarivaara have 
developed a special revitalisation programme to strengthen written Inari Saami. The programme is 
especially aimed at increasing the number of Inari Saami writers. However, a possible risk in this is that the 
use of unfinished language technology tools that are not yet fully functionable might run the risk of 
inhibiting language community members who want to write actively from using valuable language 
technology resources for the writing process. 
 
Finally, without the language community’s commitment, it remains difficult to develop and maintain the 
Inari Saami language technology tools. The fate of the project is strongly dependant on the active 
contribution of the language community members. 
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Sanna Mustonen 
Jyväskylän yliopisto, Langnet 
 

Dialoginen, käyttöpohjainen ja dynaaminen näkökulma kielen oppimiseen 

 
Esitelmässäni kuvaan, millaisia kurkotteluja yli paradigmojen olen tehnyt väitöskirjatyössäni. Tarkastelen 
kielen kehittymistä dialogisena, dynaamisena ja käyttöpohjaisena ilmiönä. Yhdistän työssäni 
käyttöpohjaisen konstruktioajattelun (esim. Tomasello 2003) ja dynaamisen, ekologisen (van Lier 2000) 
resurssiajattelun. Tarkastelen näin kehittyvää kieltä dialogisena: kieli resonoi aina niitä tilanteita, joissa 
yksilö on osallisena. Kielen oppiminen tai kehittyminen nähdään osallisuuden kasvuna. Lähestymistapaani 
voi luonnehtia sosiokognitiiviseksi (ks. esim. Ellis, N. 2014). 
 
 Sekä dialogisen, dynaamisen että käyttöpohjaisen lähestymistavan käsitys kielestä on emergoituva: kieli ei 
ole yhtenäinen, sääntöpohjainen tai autonominen olio, vaan käytön myötä kehkeytyvä systeemi. Kehitys 
nähdään dynaamisena, kompleksina, ei-lineaarisena prosessina, ja kehittymisen edellytys on, että yksilö 
osallistuu frekventteihin ja varioiviin kielenkäyttötilanteisiin. Valitsemiani lähestymistapoja sitoo toisiinsa 
myös käsitys kognitiosta kehollisena ja hajautettuna. Kognitiiviset prosessit ovat erottamattomia fyysisistä 
ja sosiaalisista kokemuksista: Mieli ja keho ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Se, miten kieli 
kehittyy ja millaiseksi se kehittyy, on riippuvainen niistä kielellisistä ympäristöistä, eli paikoista, sosiaalisista 
suhteista ja tiloista, joissa kieltä käytetään. 
 
Avainkäsitteenäni on konstruktio. Tutkimuksessani pyrin hahmottamaan, kuinka konstruktion kaikki kolme 
dimensiota: käyttö, merkitys ja muoto, voitaisiin pitää tasapainossa analysoitaessa kehittyvää kieltä. Kielen 
oppimista ei voi tulkita vain kuvaamalla lingvististen rakenteiden kognitiivista prosessointia, jollaiseksi 
käyttöpohjainen toisen kielen oppimisen tutkimus voi konstruktio-näkökulmastaan huolimatta kaventua. 
Kielen kehittyminen ei ole vain muotojen, vaan myös merkitysten ja käytön uomiinsa hakeutumista, 
laajenemista ja syvenemistä. 
 
Tutkimuksessani tarkastelen, millaisia eroja on aikuisten ja nuorten suomen oppijoiden kielellisten 
konstruktioiden kehittymisessä. Fokusoin paikallissijaisiin paikan ilmauksiin sekä näille analogisiin ja 
metaforisiin toiminnan ja olotilan ilmauksiin. Keskeinen aikuisia ja nuoria S2-oppijoita erotteleva 
taustatekijä on usein kielenkäyttöympäristö. Nuoret elävät tyypillisesti tiivistä suomenkielistä arkea, kun 
taas aikuisten kontaktit suomeen voivat olla luokkahuoneen ulkopuolella hyvin vähäisiä. Aikuisten ja 
nuorten kieli näyttääkin kehittyvän erilaisten resurssien varassa. 
 
Kielen kehittymistä on tavattu kuvata tikapuu- ja verkkometaforilla, mutta ekologisempi ja ei-
autonomisempi kuva emergoituu, kun nämä kielikuvat yhdistetään dialogiseen, voloshinovilaiseen virtaava 
vesi -metaforaan. Kuvaankin kieltä ja kielen kehittymistä suistona. Kieli, kuten vesi, on alati liikkeessä: se 
mukautuu ympäristöönsä ja muokkaa ympäristöään luoden liikkeellään uudenlaista kasvualaa. Tämän 
kompleksin prosessin ymmärtämiseksi tarvitaan monenlaisia tutkimussuuntauksia – sekä näiden yli 
kurkottelevia siltoja. 

 
Lähteet 
 
Ellis, N. C. 2014.  Cognitive AND Social Language Usage. Studies in Second Language Acquisition, 36 (3), 397-402.  
Tomasello, M. 2003. Constructing a Language. A Usage-based Theory of Language Acquisition. Cambridge, Mass: Harvard University 
Press.  
van Lier, L. 2000. From input to affordance: social-interactive learning from an ecological perspective. In J. P. Lantolf (ed.), 
Sociocultural theory and second language learning. Oxford: Oxford University Press, 245-259. 
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Kobin Kendrick 
Max Planck Institute for Psycholinguistics 
 

The organization of assistance in interaction: From offers and requests to recruitment  

 
In this talk, I will develop a series of arguments about the nature and analysis of speech acts, using 
offers, requests, and the organization of assistance as a case study. It will be argued that to understand the 
nature of speech acts, one must understand the practical and social contingencies speakers use speech acts 
to manage in social interaction. Requests, for example, will be shown to be one method that speakers use 
to resolve troubles in the realization of practical courses of action. With speech acts so grounded, it 
becomes evident that individual acts belong to complex organizations in which multiple acts function as 
alternatives. To resolve practical problems in interaction, offers of assistance stand as alternatives to 
requests, to cite but one example. A shift from individual speech acts to organizations of such acts has an 
attendant consequence: such organizations demonstrably include social actions produced through 
resources of the body, in addition to language. The concept of ‘recruitment’ will be put forward as an 
alternative to a speech act approach to the study of offers and requests and the organization of assistance 
in interaction. 
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SKY:n keskustelutilaisuus 
 
Järjestäjä: Suomen kielitieteellinen yhdistys  
 

Kielitiede koulussa, lingvistiikka lukiossa? 

 
Äidinkielen opetus on Suomen kouluissa kehittynyt voimakkaasti yhteiskunnassa tarvittavien taitojen 
osaamisen, mm. tekstitaitojen hallinnan suuntaan parin viime vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan 
vieraiden kielten opetuksen painopiste ja menetelmät ovat siirtyneet kielioppiin ja kielen rakenteen 
hahmottamiseen nojaavasta opetuksesta kommunikatiiviseen suuntaan. Tämä kehitys on tuottanut 
merkittäviä tuloksia: nykyisten ikäluokkien tuoreet ylioppilaat ovat verrattomasti etevämpiä lukijoita ja 
tekstien arvioijia kuin vanhempansa aikoinaan, ja heidän käytännön taitonsa vieraissa kielissä on myös 
merkittävästi elävämpi. 
 
Kehityksen toinen puoli on se, että kielitiedon osuus ja analyyttinen lähestymistapa kieleen on 
kouluopetuksessa hyvinkin merkittävästi supistunut. Tämä näkyy paitsi tuoreiden ylioppilaiden 
kielioppikäsitteiden hallinnan heikkenemisenä myös laajemmin kieltä koskevan analyyttisen ymmärryksen 
ja myös kiinnostuksen heikkenemisenä. 
 
Tässä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa pohditaan, miten 
kielitieteen tulisi näkyä kouluopetuksen eri tasoilla, ja sitä, millaisia kieltä koskevia tietoja ja taitoja 
oppilaille olisi syytä välittää. Yksi keskeinen ulottuvuus tässä pohdinnassa on se, mitä tarjottavaa 
kielitieteellä eri muodoissaan on opetukselle ja jokapäiväiselle elämälle. 
 
Keskustelijoina on joukko tähän aihepiiriin eri näkökulmista perehtyneitä asiantuntijoita, jotka aluksi 
esittävät lyhyet näkemyksiään ja näkökulmiaan valottavat puheenvuorot. Sen jälkeen he lähestyvät 
aihepiiriä yhdessä, osin eri suunnista ja keskustellen. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun, 
kysyä ja kommentoida.  
 
Keskustelussa käsiteltäväksi tulee esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisia kielentuntijoita suomalainen 
koulu kasvattaa? Onko kieliopille sijaa opetussuunnitelmassa, vai onko se vain jäänne menneiltä ajoilta? 
Onko oppilaille elämässään hyötyä tai ainakin hupia siitä, että he hahmottavat lauseiden hierarkkisen 
rakenteen ja lauseenosien väliset kieliopilliset suhteet? Auttaako äidinkielen kieliopin hallinta vieraiden 
kielten oppimista, ja hyödynnetäänkö tätä opetuksessa? Onko yleiskielen normeja mahdollista hallita 
ymmärtämättä kielioppikategorioita, joiden varaan normit rakentuvat? Mitä sellaista kielitiede on meille 
opettanut, mikä olisi syytä sisällyttää kouluopetukseen? Miten kielitieteilijät voivat vaikuttaa 
opetussuunnitelmatyöhön ja tätä kautta kouluopetukseen? Koetaanko nämä keinot riittäviksi? 
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Ajan kielioppia 

 

Järjestäjät: Tuomas Huumo (Turun yliopisto), Jaakko Leino (Helsingin yliopisto), Markus Hamunen 
(Tampereen yliopisto) ja Aki Kyröläinen (Turun yliopisto) 
 
Ajan kulumisen kielellinen ilmaiseminen liikemetaforien avulla on viime vuosina noussut kansainvälisen 
kognitiivisen kielitieteen piirissä keskeisen huomion kohteeksi. Journal of Pragmatics omisti teemalle 
erikoisnumeron vuonna 2011 (43:3), ja aihepiiristä on ilmestynyt myös runsaasti monografioita (mm. 
Tenbrink 2007, Evans 2013, Moore 2014) sekä kokoomateoksia (mm. Filipovic & Jaszczolt toim. 2012 a–b). 
Ilmiö on saanut huomiota myös psykolingvistiikan piirissä (mm. Boroditsky 2000; Boroditsky ym. 2011; 
Matlock ym. 2005; Matlock ym. 2011). Koska aika on abstrakti ja vaikeasti tajuttava ilmiö, ihmiskielen 
keinot puhua ajan kulumisesta perustuvat usein spatiaalisiin metaforiin. Tyypillinen ajan kulumista kuvaava 
metafora esittää ajan liikkeenä: Adventtipyhät tulevat joulun edellä, vuodenvaihde kiitää ohi, syöksymme 
kohti uutta talouskriisiä, ponnistelemme talven yli ja mielialamme paranee kevättä pitkin. Esimerkeissä 
ajan kulumista kuvataan liikeverbeillä (tulla, kiitää, syöksyä) sekä liikettä ilmaisevilla adpositioilla (edellä, 
ohi, kohti, yli ja pitkin), joista monet ilmaisevat spatiaalisessa käytössään liikeväylää (Juna kiitää ohi, 
Hyppäsin ojan yli), muoto edellä taas asetelmaa, jossa kaksi osallistujaa liikkuu perätysten samaan suuntaan 
(Poliisiauto ajoi juhlakulkueen edellä). Tämä merkitys motivoi myös muodon aikametaforakäyttöä: kun 
sanomme adventtipyhien tulevan joulun edellä, tarkastelemme aikaa jonomaisena muodostelmana, jossa 
se, mikä tapahtuu aikaisemmin, on ajallisesti edellä sitä, mikä tapahtuu myöhemmin (Huumo 2015). 
Metaforisten ajanilmausten ohella monet kieliopin ilmiöt ja kategoriat liittyvät aikaan joko suoraan tai 
epäsuorasti. Keskeisiä kieliopillistuvia aikakategorioita ovat tempus ja aspekti, ja niiden ohella mm. deiksis, 
tietyt alistuskonjunktiot, adverbit ja infiniittiset rakenteet ilmaisevat aikaa ja asiaintilojen suhdetta siihen. 
 
Kutsumme työpajaamme mukaan eri kieliä tutkivia kielitieteilijöitä, joita ajan kulumisen kieliopillinen 
ilmaiseminen kiinnostaa. Työpajaan sopivat liikemetaforien kielioppia tarkastelevien aiheiden lisäksi mm. 
aspektiin, tempukseen ja ajallisten suhteiden leksikaaliseen ilmaisemiseen paneutuvat esitelmät. 
 
 
Lähteet 
 
Boroditsky, Lera. 2000. Metaphoric structuring: understanding time through sptial metaphors. Cognition 75: 1–28. 
Boroditsky, L., Fuhrman, O., and McCormick, K. 2011. Do English and Mandarin speakers think about time differently? Cognition 
118 123–129. 
Evans, Vyvyan 2013. Language and time: A cognitive linguistic approach. Cambridge: Cambridge University Press. 
Filipovic, Luna and Kasia M. Jaszczolt (eds.) 2012a. Space and time in languages and cultures. Volume I: Linguistic diversity. Human 
cognitive processing 36. Berlin: DeGruyter Mouton. 
Filipovic, Luna and Kasia M. Jaszczolt (eds.) 2012b. Space and time in languages and cultures. Volume II: Language, culture, and 
cognition. Human cognitive processing 37. Berlin: DeGruyter Mouton. 
Huumo, Tuomas 2015. Temporal frames of reference and the locative case marking of the Finnish adposition ete- ‘in front of / 
ahead’. Lingua 164: 45–67. 
Matlock, Teenie; Ramscar, Michael, and Boroditsky, Lera 2005. The experiential link between spatial and temporal language. 
Cognitive Science 29: 655–664. 
Matlock, Teenie; Kevin J. Holmes, Mahesh Srinivasan and Michael Ramscar 2011. Even Abstract Motion Influences the 
Understanding of Time. Metaphor and Symbol 26:4: 260-271. 
Moore, Kevin Ezra. 2014. The spatial language of time. Human cognitive processing 42. Amsterdam: John Benjamins. 
Tenbrink, Thora 2007. Space, time, and the use of language: An investigation of relationships. Berlin: Mouton de Gruyter. 
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Gaïdig Dubois 
Helsingin yliopisto 
 

Pasi pysyi mukana, mutta Janne jäi jälkeen. – Suomen jäämistä ilmaisevat verbit ja polaarisuus 

 
Suomen kielessä perinteisesti erotetaan kaksi jäämistä ilmaisevaa verbiä – so. jotka merkitsevät 
spatiaalisen tai abstraktimman suhteen jatkumista: verbi jäädä, jonka yhteydessä esiintyy tulosija ja sen 
staattinen lähisynonyymi pysyä-verbi. Jäädä-verbin paikallissijamääritteen tulosijan käyttöä on tutkittu 
jonkin verran sekä suomalaisessa että kansainvälisessä kirjallisuudessa (ks. esim. Tunkelo 1931; Fong 2003). 
Viimeksi kysymystä on tarkastellut Tuomas Huumo (2005, 2007), joka esittää kognitiivisen 
kielentutkimuksen mukaisen selityksen tulosijan erikoisesta käytöstä näennäisen staattisen suhteen 
ilmaisemisessa. Huumon mukaan (2005: 87, 2007: 507) jäädä-verbin dynaaminen, muutoksellinen 
ulottuvuus perustuu kontrastiin kahden vaihtoehtoisen tilanteen välillä, joita toisaalta ovat projisoitu, 
toteuttamatta jäävä kehityskulku (jossa olio poistuu tilasta) ja toisaalta lauseen kuvaama tilanne (johon olio 
fiktiivisesti astuu, kun se hylkää vaihtoehtoisen skenaarion). Vaikka siis verbeillä jäädä ja pysyä näyttäisi 
olevan samanlainen merkitys, ne hahmottavat kuitenkin tilanteen eri tavalla. Jäädä ilmaisee punktuaalista 
voimadynaamista interaktiota jäämisen ja ei-jäämisen välillä, jossa jälkimmäinen ”voittaa” edellisen. Pysyä-
verbin kanssa taas interaktio on jatkuva ja kestää koko profiloidun tapahtuman. (Huumo 2007: 94.)  
 
Käytän edellä kuvaamaani erontekoa lähtökohtana uudenlaiselle analyysille jäädä- ja pysyä-verbien 
välisestä erosta. Tähän asti tutkimuksessa on painotettu erityisesti verbien aspektuaalisia ominaisuuksia. 
Tavoitteenani on nyt tarkastella kysymystä laajemmasta semanttisesta näkökulmasta. Haluan selvittää, 
miksi jäädä näyttäisi valikoivan herkemmin paikallissijamääritteeksi kielteisesti polarisoituja aineksia (esim. 
jäädä toiseksi/suppeaksi/kesken), kun taas pysyä vaikuttaa suosivan myönteisiä aineksia (esim. pysyä 
ykkösenä/kärryillä/rauhallisena), kuten esitelmän otsikko havainnollistaa. Väitän, että em. tapahtumien 
konstruointitapa voi selittää verbien polaarisuustaipumuksia. Tämä polarisoituneisuus näkyy myös verbien 
ajallisessa suuntautumisessa, josta tavallisesti jäädä-verbin kanssa esiintyvää puutteelliseksi jääneen 
tilanteen mahdollista/suotavaa täydentämistä (eli jonkinlaista finaalisuutta) ilmaisevaa passiivin 1. 
partisiipin translatiivia (Asia jää tarkisteltavaksi) voi pitää merkkinä.  
 
 
Lähteet 
 
Fong, Vivienne (2003). Resultatives and depictives in Finnish. Teoksessa Diane Nelson & Satu Manninen (toim.), Generative 
approaches to Finnic and Saami linguistics s. 201–233. Stanford: CSLI Publications. 
Huumo, Tuomas (2005). Onko jäädä-verbin paikallissijamääritteen tulosijalla semanttista motivaatiota? – Virittäjä 4, s. 506–524. 
Huumo, Tuomas (2007). Force dynamics, fictive dynamicity and the Finnish verbs of ‘remaining’ – Folia Linguistica 41 (1–2), s. 73–
98. 
Tunkelo, E. A. (1931). Eräistä tulo- ja erosijain merkitystehtävistä – Virittäjä 35, s. 205–230. 
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Markus Hamunen 
Tampereen yliopisto 
 

Suomen VASTAAN-grammin temporaalinen tulkinta ja Mooren (2014) kahden liikkujan rajoite 

ajan liikemetaforissa 

 
Ajan metaforiikka on yksi nykyisen kognitiivisen kielentutkimuksen kuumista aiheista. Muutaman viime 
vuosikymmenen aikana on tutkittu ja esitetty erilaisia systemaattisia kytkentöjä ajan ja paikan 
käsitteistämisten välillä ja näin on syntynyt kokonaiskuvaa ajan metaforiikasta yleisesti ja yksittäisten 
ajanilmausten temporaalisista tulkinnoista kielikohtaisesti. Erinomainen yleislähde tässä on Bender ja Beller 
(2014). 
 
Erilaisten mahdollisten temporaalisten metaforien lisäksi on olennaista pyrkiä kartoittamaan myös 
erilaisten analogioiden rajoituksia. Mooren (2014a: 376) esittämä nk. “two-Mover Constraint” on 
mahdollisesti yksi tällainen: 

Both [temporal] entities move in the same direction, and in-front is understood as ‘earlier 
than’. I.e. the linguistic expression in question instantiates SEQUENCE IS RELATIVE POSITION ON A 

PATH (see below). 
Mooren rajoitusta toteuttavia ilmauksia englannin kielessä ovat sellaiset kuten Spring follows winter, 
Winter is ahead of spring, A reception follows the talks, joissa ajalliset entiteetit (esim. winter, reception) 
ovat jonomuodostelmassa fysikaalisten entiteettien kaltaisesti. Koska (i) nimettävät ajalliset entiteetit ovat 
jonossa viitekehyksessään, (ii) ne liikkuvat samaan suuntaan tässä kehyksessä ja (iii) ovat saman predikaatin 
argumentteja, ne toteuttavat em. rajoitusta kokonaisuudessaan. Mooren (2014b: luku 6) terminologian 
mukaan ilmaukset edustavat nk. kenttäperustaista liikkuvan ajan metaforiikkaa ilman egon tai käsitteistäjän 
näkökulmaa. 
 
Tässä esitelmässä tutkin suomen VASTAAN-grammia Mooren esittämän rajoitteen valossa. Aitoja rajoitteen 
vastaisia esimerkkejä olisivat sellaiset kuin *Kevät tulee talvea vastaan, jossa aikaentiteetit 
käsitteistettäisiin liikkumaan vastakkaisiin suuntiin. Nämä ovat kuitenkin suomessa(kin) epäkieliopillisia. Sen 
sijaan ainakin näennäisenä vastaesimerkkinä rajoitteelle voi esittää seuraavanlaisia ilmauksia (ks. myös 
Moore 2014a: luku 4): toinen tärkeä viikonloppu [‒ ‒] tulee vastaan jo vuoden päästä keväällä [‒ ‒] (www). 
Esimerkki rikkoo rajoitteen ehtoja (i) ja (ii), mutta silti ilmauksessa on kaksi käsitteellistä toisiaan vastaan 
liikkuvaa liikkujaa, aikaentiteetti ja ego/käsitteistäjä.  
 
Esitelmän tarkoituksena on havainnollistaa, miten VASTAAN-grammi käsitteistää ajan metaforisesti 
liikkuvana. Lähdeaineisto on internetistä. 
 
 
Lähteet 
 
Bender, Andrea & Beller, Sieghard 2014: Mapping spatial frames of reference onto time: A review 
of theoretical accounts and empirical findings. ‒ Cognition 132: 342–382. 
Moore, Kevin Ezra 2014a: The two-Mover hypothesis and the significance of “direction of motion” in temporal metaphors. ‒ Review 
of Cognitive Linguistics 12(2): 375‒409. 
‒‒‒ 2014b: The spatial language of time: metaphor, metonymy, and frames of reference. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 
Publishing. 
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Tuomas Huumo 
Turun yliopisto 
 

Kohti ajan liikkeen kielioppia  

 
Ajan liikemetaforat ja niiden tulkintaan liittyvät ns. temporaaliset viittauskehykset ovat alkaneella 
vuosituhannella kohonneet aktiivisen tutkimuksen kohteiksi kognitiivisen kielitieteen piirissä (yhteenvetona 
ks. Bender ja Beller 2014). Useimmissa mainituissa tutkimuksissa painopiste on lausetason metaforisen 
merkityksen tarkastelussa, päähuomion kohteena yhtäältä LIIKKUVAN EGON (Lähestymme 
vuodenvaihdetta) ja toisaalta LIIKKUVAN AJAN (Vuodenvaihde lähestyy; Syntymäpäiväni on joulun edellä) 
metaforat ja viittauskehysten toiminta niissä (esim. millaisin perustein hahmottuvat liikkuvan ja toisaalta 
paikallaan pysyvän osallistujan etupuoli ja takapuoli). Metaforisten ilmausten kieliopillisen rakenteen tarkka 
analysoiminen ei ole ollut huomion keskipisteessä. Metaforailmausten kieliopillisessa rakenteessa onkin 
aina mukana sekä metaforista liikkeen merkitystä luovia elementtejä (liikeverbit, adpositiorakenteet) että 
ei-metaforisia ajallisten suhteiden ilmaisukeinoja, kuten tempus ja aspekti.  
 
Esitelmässäni esittelen mallin ajan liikemetaforien kieliopillisen rakenteen kuvaamiseksi. Mallissa yhdistyvät 
edellä esittelemäni metaforalähtöinen tutkimus ja sen tuottama metaforien luokittelujärjestelmä (etenkin 
Mooren 2014 malli) sekä toisaalta Langackerin (esim. 2008) kognitiivisen kieliopin näkökulma. Keskityn 
tarkastelemaan ajallisten suhteiden metaforisten ja ei-metaforisten ilmaisujärjestelmien vuorovaikutusta. 
Aineistona käytän kirjallisuudessa usein toistuvia, keskeisiä metaforailmauksia englannista sekä vastaavia 
suomen ilmauksia.  
 
Esitän, että metaforailmausten semantiikan kuvaamiseksi on erotettava toisistaan kaksi ajan käsitteistystä, 
jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Nämä ovat todellinen aika (TA), joka on ei-metaforinen 
käsitteistys ajasta (Langackerilla conceived time) ja johon mm. tempus ja aspekti suhteutuvat, sekä 
metaforinen väylä (MV), joka on spatiaalisen väylän kaltainen, metaforinen ajan käsitteistys. Esimerkiksi 
liikemetafora Joulu tulee seuraa muuttajan (Joulu) liikettä MV:llä niin, että liiketilanteella on kesto TA:ssa. 
TA ja MV ovat eri tasojen käsitteistyksiä, jotka useimmiten korreloivat, mutta eivät aina. Erittelen 
metaforailmausten kieliopillista rakennetta ja esitän, että vahvimmin liikemerkitystä luovat liikeverbiin 
pohjaavat metaforat, kun taas pelkkään adpositiorakenteeseen perustuvat (esim. Syntymäpäiväni on joulun 
edellä) jättävät liikemerkityksen taka-alalle kuvaamalla staattisen asetelman. 
 
 
Lähteet 
 
Bender, Andrea ja Sieghard Beller 2014: Mapping spatial frames of reference onto time: A review of theoretical accounts and 
empirical findings. Cognition 132: 342–382. 
Langacker, Ronald W. 2008: Cognitive Grammar. A Basic Introduction. New York: Oxford University Press. 
Moore, Kevin Ezra. 2014. The spatial language of time. Human cognitive processing 42. Amsterdam: John Benjamins. 
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Tiina Kelloniemi 
Turun yliopisto 
 

Perässä- ja jäljessä-grammien temporaaliset merkitykset 

 
Perässä ja jäljessä ovat kognitiivisen kielitieteen termein dynaamisia frontaaliselle akselille sijoittuvia 
akseligrammeja, joiden avulla ilmaistaan muuttujan sijaintia suhteessa kiintopisteeseen. Näillä grammeilla 
siis ilmaistaan kahden peräkkäisen entiteetin liikettä, jolloin kiintopiste liikkuu edellä ja muuttuja tämän 
takapuolella. 
 
Perusmerkitykseltään spatiaalisten perässä- ja jäljessä-grammien avulla voidaan ilmaista myös 
temporaalista ja abstraktia merkitystä. Tässä esitelmässä keskityn grammien temporaaliseen käyttöön. 
Temporaaliset merkitykset heijastavat metaforisesti spatiaalisia. Joku voi esimerkiksi olla aikataulusta 
jäljessä tai tehdä jotakin toisen perässä. Toisinaan merkitykset myös limittyvät toisiinsa, ja ravinnon perässä 
alueelta toiselle siirtyvä ihminen tai eläin voikin seurata ravintoa yhtä lailla niin spatiaalisessa, 
temporaalisessa kuin abstraktissakin mielessä. 
 
Perässä ja jäljessä mielletään usein synonyymeiksi, mutta voivatko ne kuitenkaan korvata toisiaan kaikissa 
yhteyksissä merkityksen muuttumatta? Kellon voidaan sanoa olevan jäljessä, mutta voitaisiinko samaa 
merkitystä ilmaista perässä-grammia käyttäen? Esimerkiksi kognitiivinen kielioppi kieltää täydellisen 
synonymian olemassaolon, sillä ero muodossa tarkoittaa aina myös eroa merkityksessä. 
 
 
Lähteet 
 
Huumo, Tuomas 2013: Kaiken edellä on nainen. Suomen dynaamisten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan 
ilmauksissa. Sananjalka 55, s. 5–16. 
Langacker, Ronald 2008: Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford University Press, New York. 
Moore, Kevin Ezra 2014: The two-Mover hypothesis and the significance of “direction in motion” in temporal metaphors. Review of 
Cognitive Linguistics 12/2, s. 375–409. 
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Heidi Niva 
Helsingin yliopisto 
 

Meneillään oleva tulevaisuus. Progressiivista kvasiprogressiiviin 

 
Tuleviin tapahtumiin voi tunnetusti viitata suomessa monin tavoin, vaikka varsinainen futuuri ei 
tempusjärjestelmään kuulukaan. Preesens-futuurin ohella valikoimaan sisältyy esimerkiksi tulla tekemään    
-rakenne. Vanhastaan käytössä olevien keinojen rinnalla nykykielessä on myös uudempi tulokas: 
progressiivikonstruktio. Futuurisuutta ilmaisevaa progressiivikonstruktiota tapaa varsinkin puhutussa 
kielessä ja puheenomaisessa kirjoitetussa kielessä, esimerkiksi internetissä. 
 
Muotorakenteet OLLA + V-mAssA ja OLLA + N-ssA esiintyvät usein yhteydessä, jossa ne ilmaisevat 
progressiivisuutta eli parhaillaan meneillään olevaa toimintaa: Kun Pekka oli esittelemässä tutkimustaan, 
puhelin soi; Oon just menossa yliopistolle. Samoja konstruktioita käytetään kuitenkin myös tilanteissa, 
joissa kielenkäyttäjä tuo esiin omia tai toisten intentioita tai ennakoi tulevaa toimintaa: Olen lentämässä 
todennäköisesti Chileen; Ootsä tulossa Kielitieteen päiville? Progressiivikonstruktion futuurisia 
implikaatioita on aiemmassa tutkimuksessa käsitelty lähinnä verbiaspektin näkökulmasta (mm. Heinämäki 
1984, Onikki-Rantajääskö 2005), mutta futuurisen merkityskäytön voi nähdä myös kielen muutosta ja 
intersubjektiivisuutta kuvastavana laajana ja moneen suuntaan kurottavana ilmiönä.  
 
Tutkimuksessani tarkastelen mm. sitä, mikä saa kielenkäyttäjän valitsemaan juuri progressiivirakenteen: 
Millaisia merkityssävyjä sen futuuriseen tulkintaan liittyy? Miksi intentioita ja vielä todentumatonta 
toimintaa kuvataan tapahtumana, joka on parhaillaan käynnissä? Onko faktuaalisen ja mentaalisen 
toiminnan välinen ero aina itsestäänselvä? 
 
Tutkimuskohteena olevat konstruktiot OLLA + V-mAssA ja OLLA + N-ssA kytkeytyvät myös kysymyksiin 
polysemian ja viittaushetken luonteesta. Ensi näkemältä polyseemisina hahmottuvat konstruktiot 
tosiasiassa varioivat merkittävästi sekä sisäisiltä ominaisuuksiltaan että ulkoiselta, syntaktiselta 
käyttäytymiseltään, minkä vuoksi niiden polyseemisuuskin on pikemminkin liikkuvarajaista kuin staattista. 
Viittaushetki taas liittyy progressiivisuuden määritelmään, jonka mukaan progressiivisuus on 
viittaushetkenä käynnissä olevaa toimintaa (mm. Bybee ym. 1994): Viittaushetkinä toimivat ajan 
adverbiaalit voivat esiintyä sekä progressiivisissa että kvasiprogressiviisissa ilmauksissa, mutta niiden 
ratkaiseva rooli progressiivisuuden osatekijänä riippuu paitsi niiden ilmipanosta, myös niiden laadusta ja 
syntaktisesta sijainnista. 
 
 
Lähteet 
 
Bybee, Joan – Perkins, Revere – Pagliuca, William 1994: The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of 
the world. Chigago & London: The University of Chigago Press. 
Heinämäki, Orvokki 1984: Aspect in Finnish. Teoksessa Groot, Casper de – Tommola, Hannu (toim.): Aspect bound: A voyage into 
the realm of Germanic, Slavonic and Finno-Ugrian aspectology. S. 153–177. Dordrecht: Foris Publications. 
Onikki-Rantajääskö, Tiina 2005: 3. infinitiivin inessiivi ja määräpaikkaisuuden arvoitus. Teoksessa Herlin, Ilona – Visapää, Laura 
(toim.): Elävä kielioppi. Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. SKST 1021. Helsinki: SKS. 
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Salla Nurminen & Aki Kyröläinen 
Turun yliopisto 
 

Leksikaalinen aspekti suomen kielessä 

 
Yksi ihmisen perustavanlaatuisista kognitiivisista kyvyistä on käsitteistää tapahtumat suhteessa aikaan. 
Tässä esitelmässä käsittelemme erästä keskeistä ajan ilmaisemiseen liittyvää kielen ilmiötä eli aspektia, 
tapahtuman sisäistä ajankulkua. Tarkastelun kohteena on verbien leksikaalinen aspekti, jolla tarkoitetaan 
verbin omaa temporaalista luonnetta. Tarkastelemme leksikaalista aspektia aineistopohjaisesta 
näkökulmasta ja yhdistämme tutkimuksessamme sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista analyysia. 
Tutkimusaineisto on peräisin Suomen kielen internet-korpuksesta, josta on poimittu 5000 frekventeintä 
verbiä. Tutkimuksen tavoitteena on esittää kullekin verbille leksikaalinen aspektiprofiili, joka mahdollistaa 
kvantitatiivisen analyysin. 
 
Verbien ilmaisemat tapahtumat on perinteisesti luokiteltu leksikaalisen aspektin perusteella ryhmiin, kuten 
esimerkiksi alun perin Vendlerin (1967) esittämässä, hyvin tunnetussa nelijaossa tiloihin, toimintoihin, 
suorituksiin ja saavutuksiin. Leksikaalisen aspektin kuvaamiseen ja määrittelemiseen ei kuitenkaan ole 
olemassa yhtä, yleisesti hyväksyttyä luokittelumallia, vaan leksikaalinen aspekti voidaan määritellä 
suhteessa tiettyihin piirteisiin, kuten esimerkiksi verbin kykyyn esiintyä yhdessä rajaa ilmaisevien adverbien 
kanssa. Tässä tutkimuksessa lähestymme leksikaalista aspektia juuri tästä näkökulmasta: jokaisella verbillä 
on leksikaalinen aspektiprofiili, joka kuvaa sen potentiaalista yhteisesiintymistä tiettyjen piirteiden kanssa. 
Analysoimme verbit suhteessa useaan eri piirteeseen. Leksikaalisia aspektiluokkia ei ole määritelty 
etukäteen, vaan verbien aspektiprofiilit analysoidaan kvantitatiivisesti klusteroinnin avulla. 
 
Tutkimuksemme lähtökohtiin lukeutuu Michaelisin (2004) esittämä näkemys siitä, että nimenomaan 
leksikaalinen aspekti ohjaa verbin merkitystä. Siten leksikaalisen aspektin voidaan ymmärtää yhdistävän 
verbin semantiikkaa, morfologiaa ja syntaksia. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme, miten verbin 
leksikaalinen aspekti ja merkitys mahdollisesti limittyvät, ja verbien merkitys kuvataan suhteessa sanoihin, 
joiden kanssa ne esiintyvät. Semanttisesti samankaltaiset sanat jakavat samankaltaisia konteksteja. Verbien 
samankaltaisuudet perustuvat word2vec-neuroverkkomalliin, joka on koulutettu koko Suomen kielen 
internet-korpuksen aineistolla ja joka sisältää noin 3,7 miljardia sanaa (Mikolov, Chen, Corrado and Dean 
2013). Oletuksemme on, että jos leksikaalinen aspekti ja verbi merkitys ovat vuorovaikutuksessa, samaan 
luokkaan kuuluvat verbit ovat merkityksen kannalta samanlaisia (esim. tilaverbit ymmärtää ja ajatella tai 
toimintaverbit juosta ja kävellä). 
 
Esitelmässämme esitämme alustavia tutkimustuloksia ja tuomme esille analyysiin liittyviä mahdollisia 
ongelmia. Tutkimus on tärkeä lisä fennistiseen aspektitutkimukseen, sillä aineistopohjaista 
aspektitutkimusta on suomen kielen osalta tehty vasta vähän. 
 

 
Lähteet 
 
Michaelis, Laura A. 2004. Type shifting in construction grammar: An integrated account to aspectual coercion. Cognitive Linguistics, 
15(1), 1–67. 
Mikolov, Tomas and Chen, Kai and Corrado, Greg and Dean, Jeffrey. 2013. Efficient estimation of word representations in vector 
space. In Proceedings of workshop at iclr. Retrieved from arXiv%20preprint%20arXiv:1301.3781 
Vendler, Zeno. 1967. Linguistics in Philosophy. Ithaca: Cornell University Press. 
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Maija Surakka  
Itä-Suomen yliopisto  
 

Ajan kognition heijasteita suomalaislasten kielessä  

 
Koskaan ei oo huomenna on neljävuotiaan lapsen esittämä havainto, joka pysäytti lapsenkielestä ja 
kognitiosta kiinnostuneen lingvistin. Lausuma piti kirjata nopeasti muistiin, minkä jälkeen lasten 
ajanilmauksia sisältävä aineisto on täydentynyt tasaisesti vuosien 2013 ja 2016 välillä. Esitelmäni käsittelee 
väitöstutkimukseni osaa, jossa tarkastellaan 2½–8-vuotiaiden lasten ajan käsitteistämisen ja ilmaisemisen 
suhdetta ja kehitystä. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan yhtätoista lasta. Tutkimusaineisto on kerätty pääasiassa päiväkirjamerkintöinä, 
mutta aineistossa on myös nauhoitteista litteroituja ajanilmauksia. Tarkasteltavien lausumien yhteydessä 
tallennettu kontekstitieto on olennainen osa aineistoa. Osa lapsista on tutkijan omia, osa on vierailujen 
yhteydessä, vähintään yhden vanhemman läsnä ollessa seurattuja lapsia. Neljän lapsen puhetuotokset on 
kerännyt lingvisti, joka on muu kuin käsillä olevan tutkimuksen tekijä. 
 
Aineistossa on noin 200 lasten arkisissa vuorovaikutustilanteissa spontaanisti tuottamaa ajanilmausta. 
Tutkimuskohteita ovat mitkä tahansa kielelliset konstruktiot, jotka ottavat kantaa aikaulottuvuuteen (esim. 
aamulla; pitkään aikoihi; kaks tonne taaksepäin päivää; enää pari vuotta kesään). Tempukset on rajattu 
tarkastelun ulkopuolelle. Työn keskeisin tutkimuskysymys on, mitä eri ikävaiheessa tuotetut ajanilmaukset 
kertovat lapsen aikaan liittyvän abstraktin ajattelun kehityksestä. 
 
Aineisto on luokiteltu ensin iän mukaan: ajanilmaukset 1) 2–4-vuotiaana, 2) 5–6-vuotiaana sekä 3) 7–8-
vuotiaana. Jokaisen ikäryhmän lausumat on jaettu edelleen kolmeen luokkaan: tilanteen ja/tai kielellisen 
muotoilun suhteen 1) konventionaalisesti ja 2) ei-konventionaalisesti tuotetut ajanilmaukset sekä 3) 
ajanilmaukset, jotka osoittavat lapsen konstruoivan ajan käsitteistystä ja ilmaisua. Konstruointi ilmenee 
useimmiten kysymyksinä (mitä tarkoittaa..?), itsekorjauksena tai muuna puheen suunnitteluna, kehollisena 
toimintana tai mielikuvaisuutena. Konstruoivien ajanilmausten tarkastelu tuottaa keskeisen osan 
vastauksista työn tutkimuskysymykseen. 
 
Työn teoreettisen viitekehyksen muodostavat abstraktin ajattelun kehitykseen liittyvä kirjallisuus, 
konstruktiolähtöiset näkemykset lapsen kielenomaksumisesta (esim. Tomasello 2009) sekä kognitiivinen 
kielioppi (Langacker 2008). 
 

 
Lähteet 
 
Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive grammar: A Basic Introduction. Oxford and New York: Oxford University Press.  
Tomasello, Michael. 2009. ”The usage-based theory of langue acquisition.” In The Cambridge Handbook of child language, edited 
by Edith L. Bavin, 69–88. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Approaches to multimodality in face- to-face interaction 

 

Organizers: Elise Kärkkäinen (Oulun yliopisto) and Sylvaine Tuncer (Oulun yliopisto) 
 
Conversation analysis looks at the way turns at talk are designed and recognized as conversational actions 
through the complex combination of grammatical, syntactic, semantic and prosodic features adjusted to 
the sequential unfolding of conversation. With a different approach but also in an endeavor to explore the 
way language practices are shaped according to the situation where they emerge (Goodwin and Duranti, 
1992), linguistics has widened its scope beyond verbal language. A new, full-fledged direction has since 
emerged, facilitated by the accessibility of video recordings and the spreading of analytic methods, to study 
action formation in face-to-face interaction. Referring to the innumerable ways copresent participants can 
assemble a variety of cues from different semiotic streams adjusted to local contingencies, and to how 
these complex interactional moves contribute to building and organizing participation frameworks, 
multimodality is now widely considered as a constitutive feature of talk-in-interaction. 
 
Research on multimodality now faces at least two complementary, analytic tasks: 1) one focuses on one 
semiotic field to display the way it is regularly associated to other fields: verbal language including turn 
design, sequential placement, intonation, etc.; gesture, body posture and movements, facial expression; 
and the way embodied action is embedded in the material features of the environment: the use of objects, 
orientation to screens and other technological devices, furniture, physical boundaries, spaces of shared 
visibility or hearing, and mobility. 2) Another direction is to focus on specific activities and settings and 
display the methodical procedures through which copresent participants produce and organize the 
interaction, by taking into account and analyzing the variety of resources involved. 
 
The aim of this panel is to share recent progress, present topics of interests and ongoing research, and to 
encourage discussion of future directions on multimodality broadly speaking. We invite students to more 
advanced researchers in linguistics, conversation analysis and related fields, to propose empirical 
contributions relying on recorded data from mediated or copresent activities, in a variety of settings. 
Among other possibilities, we encourage presentations about the following topics: the way non-verbal 
actions contribute to the organization of courses of action (Hayashi, 2005; Thompson and Suzuki, 2014, 
Ruusuvuori and Peräkylä, 2012); the multimodal achievement of pre-beginnings (Rauniomaa and Keisanen, 
2012), action projection (Mondada, 2007), (pre-)closings and other transition sequences; the multimodal 
resources specific to a setting or an activity (Nishizaka, 2014; Hindmarsh and Pilnick, 2007); and the way 
mobility contributes to the formation of recognizable patterns or methodical procedures (Broth and 
Mondada, 2013; Keevalik, 2013). The language of the contributions is English. 
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Ruusuvuori, J. and Peräkylä, A. (2012). Facial and verbal expressions in assessing stories and topics. Research on Language and 
Social Interaction, 42(4): 377–394. 
Thompson, S.A. and Suzuki, R. (2014). Re-enactments in conversation: Gaze and recipiency. Discourse Studies, 16(6): 816–846. 
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Marika Helisten 
Oulun yliopisto 
 

The multimodal accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction 

 
The paper examines participants’ coordinated, flexible and situated use of different semiotic resources 
(including talk, the body and features of the material world) for managing sequential transition boundaries 
in co-present interaction. It focuses on such potentially problematic situations where an ongoing activity 
(e.g. conversational storytelling) becomes temporarily suspended because of an intervening course of 
action but is later resumed once the intervening activity has been dealt with. The paper focuses on the 
collaborative accomplishment of activity suspensions and resumptions in interaction, i.e. how participants 
accomplish the transition from main sequence to “side sequence” (Jefferson, 1972) and back again. The 
data comes from 18 hours of video-recorded, everyday interactions in English and Finnish, examined using 
conversation analysis.  
 
In the presentation, I will discuss 1) how the side sequence is initiated, 2) how it is collaboratively  brought 
to a close, and in particular, 3) how the suspended course of action is resumed. Based on the data, it is 
possible to identify recurrent linguistic and embodied practices for resuming a suspended course of action. 
These practices include, for instance, the use of utterance/turn-initial discourse markers such as but and 
anyway in the English data or mut(ta) and nii(n) in the Finnish data, which are often followed by recycled 
lexical elements from pre-suspension talk in the resumption utterance. Other resumption practices include 
various bodily movements and postural changes, gaze shifts and gestures which are produced either before 
the verbal resumption utterance or in conjunction with it. These linguistic and embodied resources are 
packaged together into complex, multimodal constructions (cf. complex multimodal Gestalt, Mondada 
2014) which exhibit many systematic linguistic and embodied features but are, nevertheless, situated 
compositions adapted to the local contingencies of ongoing interaction. 
 
 
References 
 
Jefferson, G. (1972). Side sequences. In Sudnow, D. (ed.). Studies in Social Interaction, 294-338. New York: Free Press. 
Mondada, L. (2014). The local constitution of multimodal resources for social interaction. Journal of Pragmatics, 65, 137-156. 
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Elise Kärkkäinen 
University of Oulu 
 
Sandra A. Thompson 
UCSB 
 

Language and bodily resources: ‘Response packages’ in response to polar interrogatives in 

English 

 
This paper examines action formation in face-to-face interaction with a special focus on “the methodical 
procedures through which copresent participants produce and organize the interaction” (see panel 
description on Approaches to multimodality in face-to-face interaction). Using English conversational data, 
we examine type-conforming responses (Raymond 2003) to polar (yes/no) interrogatives, and find that such 
responses show recurrent patterns in terms of their linguistic and bodily production. Specifically we show 
that such responses are typically ‘packaged’ together with visible behavior to form units that we will call 
‘type-conforming response packages’, or ‘response packages’ for short. 
 
Type-conforming responses, containing either a yes or a no or equivalent tokens in initial position, have 
been shown to be the preferred type of response in English, and are typically much more common than 
nonconforming responses. We follow Steensig and Heinemann (2013) in distinguishing between simple 
type-conforming responses, and those which are followed by elaborations by the responder. 
 
Our results show that simple yes and no responses are delivered as packages with a higher frequency than 
yes or no accompanied by elaborations, yet even the elaborated responses are regularly executed as 
packages. Comparing the latter type of responses, our data also show that more than two-thirds of the no 
plus elaboration responses are done as packages, while the yes plus elaboration responses are done as 
packages in less than half of the cases. The responsive action packages that we find in our data have in 
common that they generally involve mutual gaze establishment and head movements, typically head nods 
and head shakes, but also hand gestures and movement in space. These practices allow recipients to build 
responsive actions as ‘action combinations’, by combining lexical/prosodic verbal resources delicately 
timed to begin and end in concert with bodily-visual resources to form single self-contained ‘units’, what 
we are calling ‘response packages’. 
 
 
References 
 
Raymond, Geoffrey. 2003. Grammar and social organization: Yes/no interrogatives and the structure of responding. American 
Sociological Review, 68(6), pp. 939–967. 
Steensig, Jakob and Trine Heinemann. 2013. When yes is not enough - as an answer to a yes/no question. In Beatrice Szczepek Reed 
& Geoffrey Raymond, eds., Units of Talk – Units of Action, pp. 207–241. Amsterdam: Benjamins. 
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Robin Sokol 
University of Oulu 
 

Approaches to multimodality in face-to-face interaction 

 
This presentation focuses on proposals and the degree of formulaicity of their format (Fox, 2007) in the 
context of collaborative work. It aims at (a) pointing out the great variations in the formulaicity of 
proposals, ranging from full to minimal forms, (b) identifying the causes of these variations, relying on a 
large amount of examples to put forward the functions of these proposals and their impact on their 
formulaicity and (c) the influence of collaborative project-based interaction as a situated practice 
(Goodwin, 2000) on the speakers’ turn-design. Our data consist of over 4 hours of British, Scottish and 
American English, it was transcribed using a combination of conversation analytic methodology (Jefferson, 
2004) and the Discourse Transcription style. The analyses show that the form and the function of proposals 
are intertwined: first-position proposals are more likely to have a full form, and are used to deal with 
emerging problems as they appear while working on the project. Second-position proposals are more likely 
to have a minimal form, as they are used in a repetitive and predictable manner at key parts in the project 
(at the start of a new slide for example). Moreover, the influence of this predictable and repetitive aspect 
of first-position proposals can be seen in the formulaicity of first-position proposals over time: it decreases 
as time goes on in the project. 
 
 
References 
 
Fox, Barbara A. (2007) Principles Shaping grammatical practices: an exploration. Discourse Studies, 9:299. 
Goodwin, Charles (2000) Action and embodiment within situated human interaction. Journal of Pragmatics, issue 32, p.1489-1522. 
Jefferson, Gail (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction. In Lerner, Gene H. (Ed). Conversation Analysis: Studies 
from the First Generation. (pp: 13–31). Amsterdam: John Benjamins. 
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Sylvaine Tuncer 
University of Oulu 
 

Practices of schisming and merging in multi-person situations  

 
A conversation can take place in the presence of by-standers (Goffman, 1979). For some activities such as 
work in coordination centers, mutual awareness of what is going on for other actors and the possibility to 
contribute to an ongoing course of action whenever necessary are crucial resources for collective action 
(Goodwin & Goodwin, 1996; Heath et al., 2002) 
 
In mundane, multi-persons conversation, Egbert has studied the conversational accomplishment through 
which this awareness can be enacted: “schisming” and “merging” (Egbert, 1994), how one conversation can 
evolve into several, and the opposite, how several conversations can merge in one. On the other hand, by 
analyzing the “permeability” of turns at talk and collaborative turn construction, Lerner has shed new lights 
on how the organization of conversation – sequentiality and turn design – is also a resource for interactants 
to display and enact their belonging to, and forming of, a collective (Lerner, 1993; 1996). 
 
I endeavor to build on these findings to study the workplace as an ecology where several courses of action 
are simultaneously conducted. Out of several video corpora recorded in workplaces, I gathered a collection 
of approximately 20 instances where a new participant enters an ongoing interaction, and analyzed them 
with the methods and concepts of conversation analysis, including multimodal practices. I will 1) show that 
these sequences are regularly organized and achieved; 2) analyse several variations of this method to show 
that the organization of interaction is a resource for participants to produce anew their differential rights to 
contribute to one or another activity. 
 
 
References 
 
Egbert, M. (1997). Schisming: the collaborative transformation from a single conversation to multiple conversations. Research on 
Language and Social Interaction 30(1), 1-51. 
Goodwin, C. & Goodwin M.H. (1996). Seeing as a situated activity: Formulating planes. In Y. Engeström and D. Middleton (Eds), 
Cognition and Communication at Work, Cambridge University Press, pp. 61-95 
Lerner, G. (1993). Collectivities in action: establishing the relevance of conjoined participation in conversation. Text 13(2), 213-245. 
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Multimodaalinen sosiaalinen toiminta ja vuorovaikutus luonnossa 

 

Järjestäjät: Tiina Keisanen (Oulun yliopisto) ja Mirka Rauniomaa (Helsingin yliopisto) 
 
Työpajassa tarkastellaan tilanteita, joissa ihmiset toimivat yhdessä luonnossa, rakennetun 
asuinympäristönsä ulkopuolella. Tarkastelun kohteena on, miten ihmiset käyttävät kielellisiä, kehollisia ja 
muita keinoja luonnon kokemisessa ja käsittämisessä sekä miten he jakavat hetki hetkeltä rakentuvat 
luontokokemuksensa ja -käsityksensä muiden kanssa. Tilanteita tarkastellaan lähinnä etnometodologian ja 
keskustelunanalyysin avulla. 
 
Työpajan lähtökohtana on ajatus ihmisen toiminnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen multimodaalisesta 
luonteesta (ks. Nevile ym. 2014; Streeck ym. 2011). Ajatukseen liittyy myös sen tunnistaminen, että 
luodessaan yhteistä pohjaa havainnoille, tulkinnoille ja yhteisymmärrykselle maailmasta ihmiset käyttävät 
kaikkia aistejaan (esim. Fasulo & Monzoni 2009; Goodwin 2000; Rauniomaa & Heinemann 2014; Wiggins 
2002), oli kyse sitten välittömästä fyysisestä tilanteesta tai esimerkiksi jonkin teknologian, kuten GPS-
laitteen, välityksellä tapahtuvasta toiminnasta (esim. Weilenmann & Juhlin 2011). 
 
Toivomme työpajan esitelmissä käsiteltävän luontoympäristöissä tapahtuvaa omaehtoista tai järjestettyä 
toimintaa, joka voi vaihdella muodollisuudessaan. Toivomme esitelmäehdotuksia erityisesti tilanteista, 
joissa kokeneempi osallistuja ohjaa tai opastaa kokemattomampaa luonnossa toimimiseen, esimerkiksi 
vanhempi lasta tai kouluttaja koulutettavaa. Ihmisten lisäksi tilanteissa voi olla mukana lemmikki- ja miksei 
villieläimiäkin, ja työpajan esitelmissä voidaan siten laajentaa tarkastelukulmaa ihmisten välisestä 
vuorovaikutuksesta ihmisten ja eläinten väliseen kanssakäymiseen. 
 
 
Lähteet 
 
Fasulo, A. & C. Monzoni 2009. Assessing mutable objects: A multimodal analysis. Research on Language and Social Interaction 42, 
362–376. 
Goodwin, C. 2000. Practices of color classification. Mind, Culture and Activity 7, 19–36. 
Nevile, M., P. Haddington, T. Heinemann & M. Rauniomaa (toim.) 2014. Interacting with Objects: Language, Materiality and Social 
Activity. Amsterdam: Benjamins. 
Rauniomaa, M. & T. Heinemann 2014. Organising the soundscape: Participants’ orientation to impending sound when turning on 
auditory objects in interaction. Teoksessa Interacting with Objects (toim. M. Nevile ym.), 141–164. 
Streeck, J., C. Goodwin & C. LeBaron (toim.) 2011. Embodied Interaction. Language and Body in the Material World. New York: 
Cambridge University Press. 
Weilenmann, A. & O. Juhlin 2011. Understanding people and animals: The use of a positioning system in ordinary human–canine 
interaction. Proceedings of the 29

th
 International Conference on Human Factors in Computing Systems. 

Wiggins, S. 2002. Talking with your mouth full: Gustatory mmms and the embodiment of pleasure. Research on Language and 
Social Interaction 35, 311–336. 
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Samu Pehkonen 
Oulun yliopisto 
 

Koirankoulutuskeskeinen multimodaalinen sosiaalinen toiminta luonnossa 

 
Tarkastelen esitelmässäni metsässä tapahtuvaa koirankoulutusta (palveluskoirien hakukoe) ihmisten, 
koiran ja fyysisen luonnonympäristön välisenä sosiaalisena toimintana. Erottelen koulutuksen aikana 
aktivoitavia ja syrjään siirrettäviä vuorovaikutuspareja. Näitä voi syntyä muun muassa koiran ja sen 
ohjaajan, ohjaajan ja kouluttajan, koiran ja maalimiehen sekä ohjaajan/koiran ja maastoon merkityn 
hakualueen välille. Harjoituksen kulun kannalta kulloinkin keskeiset vuorovaikutusparit vaihtuvat tiheästi ja 
niissä tapahtuvat toiminnat limittyvät ja toisinaan myös törmäävät (vrt. Deppermann, Schmitt & Mondada 
2010). Nostan esiin sujuvuudeksi, oikea-aikaisuudeksi ja takeltelevuudeksi alustavasti nimetyt ilmiöt ja 
niiden kielelliset ja multimodaaliset ilmaisut. Koulutustoiminnan päämääränä on itsenäinen mutta 
ohjautuva koira. Käytännössä koulutustilanne on kompleksinen vuorovaikutustilanne, jossa suoritukseen 
liittyvää arviointia, ennustettavuutta ja palautteenantoa ilmaistaan vaihtelevin tavoin niin kielellisesti kuin 
kehoa ja sen liikettä hyödyntäen (Kendrick & Drew painossa; Tom 2013). Tutkimuksen aineisto koostuu 
videotallenteista ja niiden litteraatioista. Aineiston analyysissä hyödynnetään keskusteluntutkimuksen ja 
multimodaalisen vuorovaikutustutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä. 
 
 
Lähteet 
 
Deppermann A, Schmitt R & Mondada L (2010) Agenda and emergence: Contingent and planned actitivies in a meeting. Journal of 
Pragmatics 42(6): 1700–1718. 
Kendrick K & Drew P (painossa) Recruitment: Offers, Requests, and the Organization of Assistance in Interaction. Research on 
Language & Social Interaction. 
Tom E (2013) Pasture Pedagogy: Field and Classroom Reflections on Embodied Teaching. Teoksessa: Katz M-L (toim) Moving Ideas: 
Multimodality and Emodied Learning in Communities and Schools. New York City: Peter Lang, ss. 109–137. 
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Pauliina Siitonen & Tiina Keisanen 
Oulun yliopisto 
 
Mirka Rauniomaa 

Helsingin yliopisto 

 

Ohjaava toiminta marjastuksessa ja sienestyksessä 

 
Sekä marjastus että sienestys ovat toimintaa, jossa vuorottelee pääosin kaksi toistuvaa toimintavaihetta: 
etsintävaiheen aikana liikutaan maastossa koettaen löytää sopivia luonnon antimia ja poimintavaiheen 
aikana ne kerätään talteen. Esityksessä tarkastelemme suomen- tai englanninkielistä videotallennettua 
aineistoa, jossa kokeneemmat poimijat ohjaavat kokemattomampia marjastuksen ja sienestyksen 
jommassakummassa vaiheessa. Analysoimme osallistujien multimodaalisia keinoja ohjata toisiaan ja 
käytämme tutkimusmetodina keskustelunanalyysiä. 
 
Esitämme ensinnäkin erilaisia kielellisiä tapoja, joilla kokeneemmat osallistujat ohjaavat kokemattomia 
liikkumaan seuraavaan poimintapaikkaan tai poimimaan luonnon antimia. Osallistujat käyttävät 
ohjailevassa puheessaan muun muassa imperatiivimuotoisia direktiivejä (meehän papan tykö poimimaan 
tai put it in the bag) ja pelkkiä deiktisiä ilmauksia (täällä tai tuonne). Kielelliseen ohjaamiseen yhdistyvät 
usein osallistujien osoittavat eleet sekä se, että he suuntaavat katseen ja muun kehollisen orientaation 
nykyistä tai uutta poimintapaikkaa kohti. Toiseksi pohdimme rajaa ohjaavan ja avustavan toiminnan välillä. 
Esimerkiksi avuntarjous no pappa vähän uuppaa jooko edeltää fyysistä ohjaamista, jolla ylläpidetään lapsen 
ja isovanhempien yhteistä liikettä. Poimintavaiheessa puolestaan kokeneempi osallistuja voi esimerkiksi 
ojentaa keruuastiaa kohden kokemattomampaa, jolloin hän yhtäältä ohjaa tätä laittamaan saaliin astiaan ja 
toisaalta helpottaa tämän toimintaa.  
 
Ohjaava toimintaa tekee näkyväksi marjastuksen ja sienestyksen järjestyneitä rakenteita ja prosesseja. Se 
auttaa siten omalta osaltaan luomaan ja ylläpitämään yhteistä toimintaa ja sen mielekkyyttä. Esityksemme 
täydentää kielellisen vuorovaikutuksen sekä liikkeessä tapahtuvan ja kehollisen, käsin toteutettavan 
toiminnan tutkimusta. 
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Nimien ja nimistöntutkimuksen kurkotteluja 

 

Järjestäjät: Terhi Ainiala ja Saila Salonen (Helsingin yliopisto) 
 
Nimistöntutkimus on jo vanhastaan kurkotellut tieteenalarajojen yli. Nimiä on käytetty mm. historian, 
arkeologian, luonnontieteen ja kirjallisuudentutkimuksen aloilla. Nimet ovat voineet esimerkiksi vastata 
kysymyksiin alueen asutuksen alkuperästä, asutusliikkeistä, kasvillisuuden leviämisestä ja kirjallisen 
hahmon merkityksestä romaanissa. 
 
Aiemmat ja tutut yhteydet elävät nykyisessäkin nimistöntutkimuksessa, mutta niiden rinnalle on tullut 
uusia. Arkeologiaa ja nimistöntutkimusta yhdistettäessä voidaan löytää jopa vanha kirkonpaikka, kuten 
Kaarinan Ravattulan Ristimäki osoittaa. Länsi-Uudenmaan asutushistoriaa tutkittaessa puolestaan nimet ja 
nimityypit voivat paljastaa, miltä seuduilta alueen alkuperäiset asukkaat ovat tulleet ja mitä kieltä he 
kenties ovat puhuneet. Esihistoriallisia suomalais-ugrilaisia henkilönnimisysteemejä taas selvitetään mm. 
folkloristien kanssa, kun tutkitaan niitä kulttuurisia konteksteja ja kontakteja, joissa nimiä vuosisatoja sitten 
on annettu. Monitieteisessä kaupunki- ja aluetutkimuksessa tutkitaan yhdessä mm. historiantutkijoiden, 
kansatieteilijöiden, taidehistorioitsijoiden ja kirjallisuudentutkijoiden kanssa sitä, millaisia merkityksiä 
kaupunkilaiset oman ympäristönsä paikoille antavat ja millaisia identiteettejä nimien avulla rakennetaan. 
Internetin nimistöä taas tutkitaan mm. pelitutkimuksen näkökulmasta. Laajojen aineistojen käsittelyssä 
tilastotieteen menetelmien hyödyntäminen on hyödyllistä. Kaupallisen nimistön tutkijalle kaupalliset 
tieteet ja markkinoinnin ja brändien tunteminen puolestaan on luontevaa. Kaikkien edellä mainittujen 
tieteenalojen lisäksi jo olemassa olevia ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita on monia muitakin. 
 
Nykyinen nimistöntutkija on entistä vahvemmin kytkeytynyt myös muun kielentutkimuksen kentälle. 
Keskusteluntutkimus, sosiolingvistiikka, sanastontutkimus ja kognitiivinen kielentutkimus ovat suosittuja 
keskustelukumppaneita ja kuuluvat monen nimistöntutkijan metodeihin. Myös monikielisyys ja kielten 
kohtaaminen näkyvät esimerkiksi kaksi- ja monikielisten perheiden nimenantoa tutkivien töissä. 
Nimistöntutkijan aineistot ovat myös aiempaa monipuolisempia, kun nimikokoelmien ja -listojen rinnalla 
käytetään mm. laajoja teksti- ja keskusteluaineistoja. 
 
Työpajassa tarkastellaan nimistöntutkimuksen monitieteisiä ulottuvuuksia. Tervetulleita ovat sekä 
nimistöntutkimuksen alan esitykset sekä nimiä muutoin aineistonaan hyödyntävät työt. Tarkasteltavana 
voivat olla paikannimet, henkilönnimet, kaupalliset nimet tai muut nimikategoriat ja näiden yhdistelmät. 
Yhä keskeinen teema on kysymys nimen määrittelystä ja nimen ja appellatiivin välisestä rajanvedosta. 
Mitkä ilmaukset milloinkin eri konteksteissa ylipäänsä ovat nimiä? Entä mitä uusia nimikategorioita 
nykyisen nimistöntutkimuksen tulisi ottaa huomioon? Uudet avaukset ja näkökulmat ovat erityisen 
tervetulleita. 
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Terhi Ainiala  
Helsingin yliopisto 
 

Hotsi, lörtsy ja porilainen – suomalaisen kioskiruoan nimistö ja maantiede  

 
Lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla on ainakin yksi grillikioski, joka tarjoaa paikallisille ja matkaajille 
perushampurilaisten ohessa lörtsyä, hotsia, vetyä ja atomia, nokialaista, riihimäkeläistä – tai paikasta 
riippuen jotain muuta erikoisuutta. Perinneruoista on kirjoitettu paljon, mutta 
paikallisia ”pikaruokaerikoisuuksia”, joita grillikioskit, nakkarit, snagarit ja kipsat ympäri maan myyvät, ei 
ole juuri tutkittu. Pikaruokaketjut (McDonald’s, Carrols, Hesburger) ovat yleistyneet maassamme 1980-
luvulta alkaen ja monenkirjavat kebab-pizzeriat näitä myöhemmin, mutta perinteisten nakkikioskien 
asemaa ne eivät ole onnistuneet romuttamaan. 
 
Suomalainen kioskiruoka on kiinnostava ja omintakeinenkin ilmiö muun muassa kielentutkimuksen, 
aluetieteen ja ruokakulttuurin näkökulmasta. Esitelmässäni keskityn kioskiruokien ja kioskien nimeämiseen, 
mutta sivuan myös kioskiruoan maantiedettä. 
 
Esittelen sitä, mistä tuotteet ovat saaneet nimensä. Viittaavatko nimitykset itse tuotteen ominaisuuksiin 
(kalahampurilainen) vai kertovatko ne pikemmin esimerkiksi tuotteen ja/tai nakkikioskin paikallisuudesta? 
Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat muun muassa paikannimen pohjalta muodostetut nimitykset: porilainen, 
nokialainen, riihimäkeläinen ym. Pohdin myös sitä, millaisin muin tavoin alueellisuutta ja esimerkiksi 
paikallisia kuuluisuuksia kioskiruokien nimissä ja nimityksissä ilmennetään.  Myydäänkö esimerkiksi Vantaan 
Martinlaakson Allun grillillä Mikan mättöä (Mika Häkkisen mukaan) tai Rovaniemellä pukin purilaista? Jo 
ensimmäiset havainnot osoittavat, että mallien vaikutus nimeämiseen on huomattava (esim. porilaisen 
mukaan nokialainen). Osa nimistä on kuitenkin itsenäisistä lähtökohdista syntyneitä (esim. möttönen): 
missä näiden nimeämisen tausta on? 
 
Millaisia nimiä kioskit sitten kantavat? Ovatko nimet läpinäkyviä ja perinteisiä yritysnimiä muistuttavia 
nimiä (esim. Harrin nakki, Höyhtyän grilli) vai (osin) läpinäkymättömiä ja monia tuoreita yritysnimiä lähellä 
olevia nimiä (esim. Hot Spot, Arapo)? Asiakkaat voivat käyttää kioskeista myös erilaisia lempinimiä, jolloin 
esimerkiksi Amin grillistä voi tulla Kriminaali. Koska nakkikioskit ovat monella paikkakunnalla keskeisiä 
(nuorison) tapaamispaikkoja, ovat myös niiden (epäviralliset) nimet osa keskeistä käyttönimistöä. 

 

 
Lähteet 
 
Ainiala, Terhi (toim.) 2005: Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. Helsinki: SKS. 
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Mikko Heikkilä 
Tampereen yliopisto 
 

Nimistöntutkimuksen kurkotteluja ‒ onomastiikan anti luonnontieteille 

 
Kielten äännehistoria ja sen kronologia on sekä diakronisen kielitieteen että etymologisen 
nimistöntutkimuksen ydinalue. Historiallinen kielitiede kykenee usein selvittämään kulloinkin tutkitun 
kielimuodon läpikäymän äännehistorian relatiivisen kronologian ns. omin avuin. Kielenkehityksen 
absoluuttisen kronologian selvittäminen (= kielenmuutosten ajoittaminen) vaatii sen sijaan ulkoista apua; 
esimerkiksi vanhoja ajoitettavissa olevia kielenmuistomerkkejä ja/tai luonnontieteiden avulla ajoitettavissa 
olevia, paleolingvistisesti todistusvoimaisia arkeologisia löytöjä. Suomalaisessa kontekstissa 
maankohoamisilmiö ‒ tarkemmin sanottuna luonnontieteellisten tutkimusten ansiosta tunnettu 
maankohoamisen nopeus ‒ auttaa usein paikannimen iän ja alkuperän arvioinnissa. Edellä luetelluissa 
tapauksissa historiatiede, arkeologia, maantiede ja geologia toimivat historiallisen kielitieteen ja 
onomastiikan tärkeinä aputieteinä. 
 
Entä toisinpäin? Voiko nimistöntutkimus hyödyttää luonnontieteiden kuten luonnonhistorian tutkijoita? 
Mielestäni voi. Työpajaesitelmässäni valaisen asiaa yhden todistusvoimaiseksi katsomani esimerkin avulla. 
Kyse on Pirkanmaalla Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Vesilahden ja Lempäälän kuntien alueella sijaitsevan 
suuren Pyhäjärven vedenpinnan korkeudesta aikana kauan ennen vanhimpiakaan karttoja ja vedenpinnan 
korkeuden luonnontieteellisin menetelmin tehtyjä mittauksia. 
 
 
Lähteet 
 
DF = Diplomatarium Fennicum. http://extranet.narc.fi/DF/index.htm (25.2.2016). 
Karttapaikka. Maanmittauslaitos. http://kansalaisen.karttapaikka.fi (25.2.2016). 
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Lasse Hämäläinen 
Helsingin yliopisto 
 

Nimi, jonka kaikki muistavat 

 
Kun nimistöntutkijana keskustelee erisnimistä ei-kielentutkijoiden kanssa, ovat nämä kokemukseni 
perusteella kiinnostuneita etupäässä kahdesta aihepiiristä: 
 
Mistä nimet tulevat? Miksi jonkin nimi on se, mikä se on? 
Millainen on hyvä nimi? 
 
Tyypin 1 kysymyksiin nimistöntutkija on hyvä vastaamaan. Varsinkin paikannimien saralla etymologinen 
tutkimus on vanhinta ja yleisintä nimistöntutkimusta. Vaikka tutkija ei muistaisikaan vallitsevaa 
etymologista tulkintaa, hän osaa etsiytyä tiedon äärelle. Sen sijaan tyypin 2 kysymyksiin vastaamiseen 
nimistöntutkimuksen opinnot eivät välttämättä anna riittäviä valmiuksia. Nimistöntutkimus on perinteisesti 
ollut deskriptiivistä, kuvailevaa; tutkijat harvoin ottavat kantaa siihen, millaiset nimet ovat hyviä tai 
huonoja. Tämä toki on sinänsä ymmärrettävää, sillä kysymys on vaikea. Nimen hyvyys on usein 
subjektiivista ja kontekstisidonnaista. 
 
On kuitenkin olemassa ominaisuus, jonka voidaan objektiivisesti ja jokseenkin poikkeuksetta sanoa 
vaikuttavan nimen hyvyyteen: muistettavuus. Nimen tehtävä on toimia selkeänä ja ymmärrettävänä mutta 
lyhyenä ja yksinkertaisena viittauksena yhteen tiettyyn reaalimaailman tarkoitteeseen. Jos nimeä ei 
muisteta, ei sitä voida käyttää. Ilman nimeä tarkoitteesta puhuminen on huomattavasti vaikeampaa. 
 
Tässä esitelmässä käsittelen kysymystä siitä, millainen nimi on helppo tai vaikea muistaa. 
Tutkimusaineistona käytän erästä verkon virtuaalista minigolfpeliä. Kyseisessä pelissä on noin 2 000 
erilaista minigolfrataa, ja jokaisella radalla on nimi. Olen teettänyt pelin aktiivisilla harrastajilla erilaisia 
muistikokeita, joissa tutkin heidän kykyään yhdistää rata ja sen nimi toisiinsa muistinsa varassa. Kokeet on 
suunniteltu siten, että ne pyrkivät simuloimaan aidossa keskustelutilanteessa tarvittavia kognitiivisia 
prosesseja. 
 
Empiirisen aineiston avulla teen päätelmiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat nimen muistettavuuteen: Kuinka 
paljon ja millä tavalla nimen ominaisuudet, esimerkiksi sen pituus, kieli tai nimenantoperuste, vaikuttavat? 
Entä kuinka suuri merkitys on nimettävän kohteen ominaisuuksilla, kuten sen tärkeydellä, kiinnostavuudella 
tai esiintyvyydellä? 
 
Vaikka tutkimuskohteenani on yksittäinen nimisysteemi, uskon havaintojeni pätevän osittain myös muihin 
nimikategorioihin. Toivon myös, että esitelmä inspiroi kanssatutkijoita ottamaan nimien käyttöön ja 
käytettävyyteen liittyvät näkökulmat aiempaa vahvemmin osaksi omia tutkimusasetelmiaan. 
 
 
Lähteet 
 
http://www.aapeli.com/pelaa/minigolf/ (11.1.2016) 
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Henna Massinen 
Itä-Suomen yliopisto 
 

Kotieläinten nimistä Tverin ja Aunuksen Karjalassa 

 
Eläimennimien tutkimus omana nimistöntutkimuksen osa-alueenaan on nuorehko, vaikka yksittäisiä 
tutkimuksia tehtiin jo 1850-luvulla ja etenkin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 1900-luvun aikana 
eläimennimien tutkimus kehittyi, ja sittemmin siitä on muodostunut itsenäinen, omaa terminologiaa ja 
metodeja kehittävä tutkimusala. Suomessa eläimennimiä merkittiin sattumanvaraisesti muistiin jo 1600-
luvulla ja niistä kirjoitti ensimmäisenä lehmännimiin keskittynyt J.R. Aspelin (1886). Sittemmin aiheeseen 
perehtyi Heikki Ojansuu (1912), joka vertaili suomalaisia ja virolaisia eläimennimiä tarkoituksenaan 
muodostaa käsitys vanhoista itämerensuomalaisista eläimennimeämisperiaatteista. Viime vuosikymmeninä 
suomalainen eläimennimien tutkimus on runsastunut: hevosennimistä on tehty väitöskirja (Kalske 2005), ja 
näitä sekä muiden eläinten nimiä on tutkittu useissa pro gradu -tutkielmissa. Jo Ojansuun aineistoon kuului 
pieni määrä karjalaisia nimiä, mutta systemaattista tutkimusta karjalaisista eläimennimistä ei ole tehty 
Suomessa eikä Venäjällä. 
 
Tutkimukseni tavoite on selvittää, millä tavoin tverin- ja aunuksenkarjalaiset ovat nimenneet kotieläimiään 
ja millä tavoin nimeämisperiaatteet ovat Karjalan eri alueilla muuttuneet ajan myötä. Toistaiseksi 
käytössäni on kolmessa Aunuksen Karjalan kylässä vuonna 2012 keräämäni eläimennimiaineisto, jota 
vertaan Pertti Virtarannan Tverin Karjalassa 1970-luvulla keräämään aineistoon. Aunuksen aineisto on 
laajempi ja systemaattisemmin kerätty, mikä täytyy aineistojen ikäeron lisäksi ottaa huomioon aineistoja 
vertaillessa. Vertailen ensivaiheessa lehmän-, hevosen-, kissan- ja koirannimiä, koska näitä on molemmissa 
aineistoissa eniten. 
 
Kiinnitän huomiota asutushistorian ja nimistön yhteyteen, eli miten karjalaisten muutto Tveriin 1600-luvulla 
ja venäläiskontaktit ovat voineet vaikuttaa eläintenkin nimeämiseen. Aunuksestakin muutettiin Tveriin, 
mutta aunuksenkarjalaisten enemmistö on pysynyt paikoillaan, ja hekin ovat saaneet vahvaa kielellistä 
vaikutusta venäjästä jo vuosisatojen ajan. Pyrin selvittämään, onko väestönsiirtymistä ja kielikontakteista 
huolimatta säilytetty myös vanhaa, oletettavasti yhteisitämerensuomalaista kotieläinten 
nimeämisperinnettä. Tätä varten vertaan omaani ja Virtarannan aineistoa muuhun olemassa olevaan, 
epäsystemaattisesti muistiinmerkittyyn karjalaiseen eläimennimiaineistoon sekä Ojansuun tutkimukseen 
itämerensuomalaisten eläimennimien yhteisestä alkuperästä. 
 
 
Lähteet 
 
Aspelin, J.R. 1886: Nautaeläinten nimistö. – Uusi Suometar 90–91. 
Kalske, Marja 2005: Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 
73. Turku: Turun yliopisto. 
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Jaakko Raunamaa 
Helsingin yliopisto 
 

Keskiajan alun suomalainen henkilönnimistö Raaseporin läänissä 

 
Käsitys Uudenmaan rautakautisesta menneisyydestä on muuttunut radikaalisti viime vuosikymmenien 
aikana. Pitkään oli vallitsevana käsityksenä, että ruotsinkielinen muuttoliike saapui 1200-luvulta lähtien 
asumattomaan maahan (Huldén 2002: 13−39). Hiljalleen käsitykset ovat muuttuneet. Tähän on vaikuttanut 
esimerkiksi paikannimistön tutkimus (Kepsu 2005). Lopullisesti vanhoihin käsityksiin on saatu muutos 
viimeaikaisten arkeologisten ja erityisesti siitepölyihin perustuvien tutkimusten avulla. Jälkimmäisestä 
mainittakoon Teija Aleniuksen tutkimus (2011), joka osoittaa Länsi-Uudellamaalla olleen rautakaudella 
runsasta ihmistoimintaa. 
 
On siis varmaa, että Länsi-Uudellamaalla on ollut asutusta, mutta avoimeksi on kuitenkin jäänyt näiden 
ihmisten alkuperä. Tähän kysymykseen yritän löytää vastauksia. Yhtenä keinona on tutkia alueen vanhaa 
suomalaista henkilönnimistöä. Niiden avulla on mahdollista selvittää, minkälaisista vaikutteista keskiajan 
alun suomalaisväestö muodosti kulttuurinsa.  Henkilönnimissä kulttuurin muutokset näkyvät herkemmin 
kuin koko kielisysteemissä. 
 
Suomen rautakautiset ja myös keskiajan alun henkilönnimet ovat jääneet hyvin vähälle tutkimukselle. Asiaa 
vaikeuttaa lähteiden vähyys. Aikalaislähteitä on tehty vähän ja niistäkin suurin osa aikojen saatossa 
tuhoutunut. Henkilönnimiä on kuitenkin mahdollista tutkia kiertoteitse. Käytännössä tämä tarkoittaa 
paikannimien käyttämistä tutkimusaineistona. Vanhoja henkilönnimiä on säilynyt, koska monet 
asutusnimet perustuvat niihin (esim. Immo -> Immola). 
 
Oman tutkimukseni aineistona toimivat Raaseporin läänin (keskiaikainen hallintoalue, joka vastaa 
kutakuinkin nykyistä Länsi-Uuttamaata) kylännimet. Ne olen valinnut Greta Hausenin teoksesta Nylands 
ortnam (1924), johon on kerätty kaikki maininnat alueen kylistä aina 1200-luvulta 1500-luvun loppuun. 
Kylännimistä olen etsinyt ne, jotka todennäköisesti perustuvat suomalaiseen henkilönnimeen. Nimien 
ikäämisessä vähintään keskiajan alussa syntyneiksi olen käyttänyt erilaisia kriteereitä, joista tärkeimmät 
ovat: 1. Nimestä on asiakirjamaininta ennen 1400-lukua. 2. Kylällä on korkea veroarvo. 3. Kylä on ollut 
jakokunnassaan keskeisessä roolissa. 
 
Tällä tavoin olen koonnut noin 30 nimen listan viimeistään keskiajan alussa käytössä olleista suomalaisista 
henkilönnimistä. Valituista nimistö olen tutkinut esimerkiksi nimen alkuperää, merkitystä ja 
maantieteellistä levikkiä. Olen myös verrannut nimiä alueen muihin henkilönimikantaisiin asutusnimiin sekä 
ylipäätänsä paikannimistöön. Näin olen pystynyt luomaan käsityksen siitä, millaisia vaikutteita keskiajan 
alun suomalaisväestö sai. Olen pystynyt tutkimaan vanhimman suomalaisnimistön suhdetta alueen 
muuhun vanhaan asutusnimistöön. 

 

 
Lähteet 
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Minna Saarelma-Paukkala 
Helsingin yliopisto, yliopiston almanakkatoimisto 
 

Milloin Muhammed saa nimipäivän? – Maahanmuuttajien vaikutus suomalaisten etunimistöön 

 
Jatkuvasti lisääntynyt maahanmuutto on mullistanut suomalaista yhteiskuntaa monella tavoin 2000-luvulla, 
ja tapahtunut kehitys näkyy myös suomalaisten etunimistössä. Kuinka eri kulttuureista saapuneet 
uussuomalaiset ovat vaikuttaneet väestömme etunimistöön? Näkyvätkö maahanmuuttajien mukanaan 
tuomat nimet jo suosituimpien etunimien joukossa? Entä milloin Muhammed saa oman nimipäivän? 
 
Suomalaisten nykynimistössä on niin suomenkielisiä ja nimiasultaan suomalaistuneita etunimiä kuin 
muiden kulttuurien nimisysteemeistä eri aikoina omaksuttuja vierasperäisiä nimiä. Analysoin tässä 
esitelmässä tarkemmin vuonna 2015 elossa olleiden Suomen kansalaisten etunimistöä. Aineistonani on 
Avoindata.fi-palvelussa olevat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän nimiaineistot. Aineistot on 
poimittu syyskuussa 2015, ja ne kattavat kaikkien tuolloin elossa olleiden Suomessa tai ulkomailla 
asuneiden Suomen kansalaisten nimet – siis myös muiden kuin äidinkieleltään suomenkielisten kansalaisten 
nimet. Tarkastelen muun muassa sitä, millä tavoin maahanmuuttajien nimet näkyvät suosituimpien 
etunimien listoilla. Vuonna 2015 elossa olleiden suomalaisnaisten tuhannen suosituimman ensinimen 
joukosta löytyy esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Ljudmila, Maryam, Tatjana ja Zahra, ja vastaavalta 
miestennimien listalta Abdullah, Minh, Toomas ja Vladislav. Sadan suosituimman ensinimen listat ovat sen 
sijaan odotuksenmukaisesti nimistöltään suomalaisempia. 
 
Suomalaista nimipäiväkalenteria on 1980-luvulta lähtien ylläpidetty äidinkieleltään suomenkielisten lasten 
nimitilastojen perusteella. Kalenteriin pääsyn ehtona on viimeisimmissä uudistuksissa ollut, että nimi on 
annettu ensinimeksi vähintään 500 suomenkieliselle lapselle uudistusta edeltäneen 50 vuoden aikana. 
Maahanmuuttajille tyypilliset nimet eivät toistaiseksi ole päätyneet nimipäiväkalenteriin, vaikka niitä 
annetaan yhä useammin myös suomenkielisiksi merkityille lapsille. Tarkastelen esitelmässäni myös 
tämäntyyppisten nimien suosiota Väestörekisterikeskukselta hankitussa nimiaineistossa 1965–2012, jonka 
pohjalta tehtiin viimeisin suomalaisen nimipäiväkalenterin uudistus vuodelle 2015. Pohdin myös kysymystä, 
tullaanko suomalaisessa nimipäiväkalenterissa vielä joskus näkemään esimerkiksi yleisimpiä musliminimiä. 
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Saila Salonen 
Helsingin yliopisto 
 

Henkilöviittaukset keskustelussa 

Nimellä viittaaminen 
 
Esitelmäni perustuu alkuvaiheessa olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tutkin keskustelutilanteen 
ulkopuoliseen henkilöön viittaamista. Keskityn tutkimuksessani pääasiassa referenttien ensimainintoihin, 
mutta tarkastelen jonkin verran myös sitä, mikä viittausmuoto keskusteluun jää käyttöön, jos puhe samasta 
referentistä jatkuu. Tutkimuskohteenani ovat sekä appellatiiviset (mun kaveri, se yks mies) että propriset eli 
jonkin nimivariantin sisältävät (mun ope Maria Mikkonen, se Suski) viittaukset. Aineisto on tallennettua ja 
litteroitua kasvokkaista arkikeskustelua. Mukana ei ole puhelinkeskusteluja. 
 
Esitelmässä keskityn erityisesti viittauksiin, joihin sisältyy jokin henkilönnimivariantti. Nimi on taloudellinen 
henkilöviittaus lyhyytensä ja tarkan identifiointimahdollisuutensa ansiosta, mutta nimellä voi olla muitakin 
tarkoituksia. Tarkastelen aineistoesimerkkien avulla, mitä nimen sisältävällä henkilöviittauksella tehdään 
keskustelussa. Miksi henkilöviittauksessa on tuotettu nimi? Mitä merkityksiä nimi kantaa? Pohdin myös 
referentin tuttuuden ja nimen käytön yhteyttä. Kuinka referentin tunnistettavuus ilmaistaan, ja kuinka 
oleellista se on? 
 
Nimen käytöllä voidaan tuoda ilmi esimerkiksi referentin ja puhujan suhdetta. Sillä voidaan osoittaa 
referentin olevan paremmin puhujan kuin muiden tiedossa tai toisaalta tuoda ilmi, että puhuja tuntee myös 
referentin. (ks. esim. suomenkielisistä keskusteluista Salonen 2014, Naumanen 1992.) Pamela A. Downing 
on havainnut samankaltaista käyttöä englanninkielisissä keskusteluissa (1996). Arkikeskustelun esimerkkejä 
havainnoimalla voidaan päästä kiinni siihen, mitä nimellä tehdään vuorovaikutuksessa. 
 
 
Lähteet 
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Maria Sarhemaa 
 

Suomen ja unkarin slangin appellatiivistuneet etunimiyhdyssanat 

 
Suomalaisessa puhekielessä ja slangissa on runsaasti yhdyssanoja, joiden perus- tai määriteosa on 
etunimen homonyymi. Tällaisia ovat esimerkiksi lappuliisa ’pysäköinninvalvoja’ ja alberthousut ’housut, 
joissa on paikka polvessa’. Näissä yhdyssanoissa esiintyviä liisaa ja albertia ei voi pitää propreina, vaan ne 
ovat appellatiivistuneet.  
 
Jos etunimen homonyymi on yhdyssanan määriteosana (esim. marttaikäinen ’keski-ikäinen’), sitä ei 
luontevasti voi korvata toisella homonyymillä. Sanan perusosana toimiva etunimen homonyymi taas tuntuu 
sattumanvaraisemmalta: esimerkiksi sekä maamatti että maajussi viittaavat ’maanviljelijään’. 
Appellatiivistuminen lienee kuitenkin aina motivoitunutta. Etunimet voivat appellatiivistua 
slangiyhdyssanan osaksi eri syistä: taustalla voi olla äännerakenne tai onomatopoeettisuus, mutta sanojen 
motivaatio voi pohjautua myös esimerkiksi todelliseen henkilöön, yleiseen kulttuuritietoon, metaforaan tai 
metonymiaan. 
 
Nämä niin sanotut etunimiyhdyssanat voi jakaa kahteen pääryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
yhdyssanat, joiden osana todella on appellatiivistunut etunimi (esim. oskarinkokoinen ’pieni mies’, ’lapsi’). 
Toiseen, pienempään mutta sitäkin mielenkiintoisempaan ryhmään kuuluvat yhdyssanat, joiden osana on 
etunimen homonyymi, joka ei kuitenkaan viittaa kyseiseen etunimeen, propriin. Tällaisissa sanoissa 
homonyymi viittaa appellatiiviin, jota etunimen homonyymi tyypillisesti muistuttaa äännerakenteeltaan. 
Esimerkiksi äännejono mari ’marihuanasavuketta’ merkitsevissä sanoissa marijointti ja marisätkä on 
etunimen Mari homonyymi, mutta ei pohjaudu tähän vaan selvästi appellatiiviin marihuana. 
Tällainen ”proprihahmoisuus” osoittaa erisnimien semanttisen vetovoimaisuuden. 
 
Etunimiyhdyssanoja on myös toisen suomalais-ugrilaisen kielen, unkarin slangissa. Esimerkiksi izomtibor 
(sananmukaisesti ’lihastibor’) viittaa ’voimakkaaseen mieheen’ ja kisjózsi (sananmukaises-
ti ’pikkujózsi’) ’pikkutakkiin’. 
 
Tarjoan esitelmässäni kattavan kuvan suomen etunimiyhdyssanoista ja vertailukohtana esittelen vastaavaa 
ilmiötä suomen etäsukukielessä unkarissa. Aineistoni koostuu 145 suomenkielisestä ja 88 unkarinkielisestä 
yhdyssanasta. 
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Väinö Syrjälä 
Helsingfors universitet 
 

Namn i lingvistiska landskap och deras språkliga tillhörighet 

 
Socio-onomastisk forskning kombinerar metoder och teorier från sociolingvistik och namnforskning för att 
undersöka frågor kring det faktiska namnbruket i samhället. Exempelvis tar studiet av lingvistiska landskap 
sin utgångspunkt i de språkliga belägg som är synliga i det offentliga rummet. Namn har en central roll i alla 
lingvistiska landskap. Förutom att de mest synliga språkliga beläggen i gatubilden är namn, står namn 
dessutom bakom en stor del av den språkliga mångfalden i dagens urbana områden. 
 
I vilken grad namn kan kategoriseras som tillhörande ett visst språk är dock en återkommande utmaning för 
(den kvantitativa) analysen av lingvistiska landskap. Detta är även en fråga som inte definitivt har kunnat 
besvaras inom onomastiken. Förutom ett namns etymologiska bakgrund påverkar även den aktuella 
kontexten samt åskådarens bakgrund och kunskaper hur namn uppfattas av den enskilda. Dessa 
uppfattningar kan inte mätas utifrån namn i sig, utan fokus måste ligga på information från språkbrukarna. 
 
I denna pilotstudie diskuterar jag den språkliga kategoriseringen av namn i Svenskfinlands lingvistiska 
landskap. Två grupper av universitetsstuderande har genom ett frågeformulär fått ta ställning till 
språktillhörigheten hos namnskyltar plockade från det lingvistiska landskapet. Utifrån dessa svar har jag 
analyserat hurdana namn som uppfattas på samma sätt och vid hurdana namn informanternas 
uppfattningar skiljer sig åt samt vilka typer av namn som kan anses ligga utanför enskilda språk. Vidare 
problematiseras gränsen för vilka belägg som uppfattas som namn. 
 
Namn med en etablerad modell, som de offentliga gatunamnen på två språk, var de enklaste för 
informanter att kategorisera språkligt. Å andra sidan går uppfattningarna ofta isär när det gäller 
(kommersiella) namn med främmande/universella inslag. Dessutom bekräftar svaren att det ligger en 
gråzon mellan vad som uppfattas som appellativer och vad som uppfattas som namn i lingvistiska landskap. 
Pilotstudien visar att uppfattningar av namn är högst individuella. Därmed finns det potential för vidare 
socio-onomastiska studier av språkbrukarnas syn på namnbruket i samhället. 
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Johanna Virkkula 
Helsingin yliopisto 
 

Nimiä monilla kielillä 

 
Makedoniassa, Kreikassa ja Albaniassa, Ohrid- ja Prespa-järvien ympärillä, kielet ja kansat elävät vierekkäin 
ja lomittain. Täällä vähemmistökieliä puhuvat erityisesti käyttävät nimiään myös muilla kielillä kuin 
omallaan. Keräsin osana Helsinki Area and Language Studies -projektin viimekesäistä kenttätyökurssia 
kertomuksia henkilönnimien valinnasta ja kertomuksia henkilönnimien käytöstä erilaisissa tilanteissa. Tästä 
pienehköstä mutta kiinnostavasta aineistosta kerron esitelmässäni. 
 
 
Lähteet 
 
Haugen, Susanne; Edlung, Lars-Erik (toim.). 2009. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.  
Lindstedt, Jouko; Wahlström, Max (toim.). 2012. Balkan Encounters: Old and New Identities in South-Eastern Europe. 
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Normativity in language and in linguistics 

 

Organizers: Aleksi Mäkilähde (University of Turku) & Ville Leppänen (Ludwig-Maximilians-Universität 
München) 
 
The aim of this workshop is to encourage discussion on the metatheory of linguistics and its connection to 
linguistic research by focusing on the concept of normativity and its role in both language and linguistics. 
Reflecting on metatheoretical questions is a relevant undertaking for any and all linguists, since it helps us 
understand what it is in fact that we do. 
 
Normativity is a central concept in the metatheory of linguistics, and it is closely connected to a view of 
language as a social institution. According to this view, language consists of norms (or rules/conventions) 
shared by the speaker community and known intuitively by the individual speakers. A norm can be 
understood here as a principle which enables one to judge actions as right or wrong and which guides 
people’s actions. Norms can be further divided into norms of correctness and norms of rationality: the 
former (i.e. rules of language) determine the (in)correctness of linguistic expressions, and they form the 
basic data of descriptive grammars. The rules of language determine, on the one hand, how forms connect 
to meanings, and on the other, how forms connect to each other. Norms of rationality (or rationality 
principles/situational norms) determine the (ir)rationality of actions, occupying a central position in, for 
example, pragmatics. Grice’s conversational maxims and the cooperative principle could be given as 
examples of ‘upper level’ rationality principles. Although the concepts discussed above are not necessarily 
utilised in all individual studies, the normativity of language is often an important background assumption. 
 
The papers in this workshop adopt various perspectives in answering questions related to normativity. In 
what ways can the concept of norm be understood? How do norms relate to linguistic variation and 
change? What kind of a role do normativity and the concept of norm play in different fields of linguistics? 
What is the role of normativity in applied research? And what is the point of pondering about these things 
anyway? 
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Tommi Alho 
Åbo Akademi 
 

Normativity and Latin inscriptions 

 
Roman inscriptions provide the major source for a student of the history of Latin. The linguistic analysis of 
inscriptions, however, raises several methodological issues as exemplified in Kruschwitz (2015): Do the 
inscriptions reflect the regular language use of the writer? To whom should the linguistic features of 
inscriptions be addressed, the writer or the craftsman? What was the social background of the writer?  
When does a spelling mistake, or rather a deviation from the Classical literary standard, become significant 
enough to be regarded as variation or language change? In the case of contractual and technical 
inscriptions, such as Roman brick stamps, it has been shown by Alho & Leppänen (2016a, 2016b) that they 
must reflect the regular, conventionalized (or normative) language use of the linguistic community, of 
which the writer is a part. I wish to take this standpoint further and argue that normativity should be the 
starting point for any rigorous analysis of Roman (or any) inscriptions. Furthermore, I will show that by 
adopting such a framework we will be better able to address certain epigraphical problems that have so far 
defied explanation. 
 
 
References 
 
Alho, T. & Leppänen V. forthcoming 2016a. ‘Roman brick stamps: evidence for the development of Latin case syntax’, Glotta 92. 
Alho, T. & Leppänen V. forthcoming 2016b. ‘On Roman brick stamps and the Latin -(a)es genitive’, (Selected Papers from the 18th 
International Colloquium on Latin Linguistics), Pallas - Revue d'études antiques. 
Kruschwitz, P. 2015. ‘Linguistic variation, language change, and Latin inscriptions’, in The Oxford Handbook of Latin Epigraphy. 
Oxford. 
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Emmi Hynönen 
University of Turku 
 

Norm and normativity as concepts in grammatical descriptions of Finnish language 

 
Norm and normativity are equivocal concepts. First of all, they can be used in describing grammars as 
systems intuitively known by users of a certain language, i.e. the social rules that a speaker must know in 
order to communicate using the language in question (see also Itkonen 2003). Second, the concepts can 
refer to rules that are defined by authorities, i.e. prescriptive conventions. (See also Bank of Finnish 
Terminology in Arts and Sciences; Tieteen termipankki 15.02.2016: Kielitiede: normi). The aim of this study 
is to 1) find out what the terms normi ‘norm’ and normatiivinen ‘normative’ mean in grammatical 
descriptions of Finnish, and 2) look into the terminology used in referring to the prescriptive norms and 
intuition-based social norms. 
 
This study is based on the most extensive descriptive grammar of Finnish language, Iso suomen kielioppi 
(2004), and the web version of Virittäjä, the oldest and best-known linguistic journal published in Finnish. I 
have chosen these publications due to the fact that they represent both social (non-prescriptive) and 
prescriptive norms, though mostly focusing in the descriptive aspects of grammar.  I have conducted a 
search using the search term norm*, and omitted the results that are not formed of the Finnish word normi 
‘norm’. For comparison, I have also searched with two semantically similar terms. After the search, I have 
collected the context of these words, and looked for their definitions, if they are mentioned. 
The preliminary result is that the words normi and normatiivinen are mostly used in referring to 
prescriptive norms that define the uses of standard Finnish, whereas almost synonymous word sääntö 
(‘rule’) has also non-prescriptive uses. The question still remains that do the terms normi and normatiivinen 
need clear definitions or not. 
 
 
References 
 
Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen & Irja Alho 2004. Iso suomen kielioppi. [A 
Descriptive Grammar of Finnish.] Helsinki: Finnish Literature Society. 
Itkonen, Esa 2003: What is language? A study in the philosophy of linguistics. University of Turku: Publications in General Linguistics 
8. 
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Esa Itkonen 
University of Turku 
 

Normativity in language, linguistics, and in between 

 
Wherever a mistake can be made, there is a corresponding norm. Normativity is divided into correctness 
and rationality: rational and irrational actions can be performed, respectively, by speaking incorrectly and 
correctly. Because the importance of normativity continues to be ignored or even denied, its scope will be 
outlined here, by means of norms exemplifying ‘science à linguistics à language’. 
 1) Science: “Do not look only for evidence that might confirm your thesis!” “Do not 
misrepresent the view you wish to criticize!” 
 2) Linguistics: In synchronic grammatical description, how to apply (grammatical) rules in the 
correct order, i.e. A  B + C, B  D + E (and not vice versa); how to (correctly) interpret the parentheses ( ) 
and { }; etc. In diachronic linguistics, how to (correctly) apply the comparative method; etc. 
 3) Language: rules of correlation (= every word of every language is based on a norm which 
correlates a form with a meaning) vs. rules of combination (= meaningful forms are put in the correct 
order); cf. the girl vs. *girl the, ever since Itkonen (1974: 83-84), i.e. “Itkonen’s theology”, as Geoffrey 
Sampson once quipped. 
 
What is the (normative) entity between linguistics and language, i.e. the entity which belongs (or seems to 
belong) to both? It is the speech act. Things are observed and actions are understood; to observe a thing is 
not to explain it (or its behaviour), but to understand an action is eo ipso to explain it: “Intentional action is, 
on causal theory, defined by its causes”, as Donald Davidson once put it; see also Itkonen (1974: 299). But 
(theoretical) generalizations about speech acts belong to linguistics (and not to language). 
 
 
References 
 
Itkonen, Esa. 1974. Linguistics and Metascience. Studia Philosophica Turkuensia II, Risteen kirjapaino. 
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Markus Kortesmäki 
Åbo Akademi 
 

Linguistic norms as motivating reasons for action 

 
In this presentation, I aim at clarifying what it means to claim that language is normative from the point of 
view of the philosophy of language. Among philosophers, the term “norm” has been used at least in two 
senses: In the first sense, norms describe how agents or groups of agents do think or act, whereas in the 
second sense, norms prescribe them how they ought to think or act. (Wedgwood 2013.) The question 
about the normativity of language understood in the second sense is: Do linguistic norms prescribe how 
agents ought to perform and respond to linguistic acts? According to an oft-repeated argument, linguistic 
norms, in and of themselves, do not prescribe anything. Prescriptions about linguistic acts follow instead 
from an agent's beliefs in moral or prudential norms or from her desires. (Miller 2012.) 
 
In assessing this argument, I conceptualize linguistic norms as reasons for action. This enables making a 
distinction between two types of prescriptive norms: norms as motivating reasons and as justifying 
reasons. The aforementioned argument applies exclusively to linguistic norms as motivating reasons: an 
agent's subjective reasons for performing an action, which may or may not be justified.  
 
I point out that the argument is premised on psychologism, i.e. on the idea that an agent's motivating 
reasons are her mental states, in the last analysis, her desires. An essential part of the psychologistic 
picture is the idea that normative is a predicate of individual mental states (atomism). Against 
psychologism, I argue that normativity can only be predicated of a group of mental states (holism). (cf. 
Dancy 2000.) If that is the case, then an agent's beliefs in linguistic norms are not any more or less 
prescriptive, in and of themselves, than her other beliefs or her desires. 
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Dancy, Jonathan 2000. Practical Reality. Oxford: Oxford University Press. 
Miller, Alexander 2012. “Semantic Realism and the Argument from Motivational Internalism.” In Prospects for Meaning, edited by 
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Ville Leppänen 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

Linguistic variation and change: a normative approach 

 
Synchronic variation and diachronic change are two fundamental aspects of language that are intimately 
intertwined. For example, it is generally acknowledged that, on the one hand, synchronic variation leads to 
diachronic change and, on the other, variation is the result of past changes. Within the framework of 
linguistic normativity, variation and change have indeed been recognized as fundamental aspects of 
language, but their exemplifications have thus far remained few. The current conceptual apparatus may 
also require enlargement, for example when discussing different types of variation. 
 
In this paper I will examine linguistic variation and change from the normative perspective in order to 
identify issues requiring further explication. By several well-known basic examples I show that the 
normative approach – with some proposed additions – not only allows us to examine linguistic variation 
and change in a particularly illuminating manner, but it can also resolve some important theoretical and 
practical issues associated with these aspects. I will also show that, despite their intimate relationship, 
variation and change are of fundamentally different nature and should therefore be equated neither on the 
practical nor on the conceptual level in linguistic analysis. 
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Aleksi Mäkilähde 
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Norms, rationality and research on code-switching 

 
One of the most discussed topics in previous research on code-switching (CS) has been the functional or 
pragmatic side of CS. In these studies, the aim has in essence been to show why CS occurs in certain 
contexts and what kind of functions it has. The two most important competing paradigms in this area of 
research have been the conversation analysis (CA) approach and the ‘rational choice’ (RC) approach. The 
former dismisses “any recourse to hidden motives or models of rationality” (Li Wei 2005: 381), while the 
latter assumes that “choices depend on the speaker’s estimation of what choices offer him or her the 
greatest benefit” (Myers-Scotton & Bolonyai 2001: 6). The two approaches could, therefore, be described 
as ‘non-rationalist’ and ‘ultra-rationalist’, respectively. 
 
In this paper, I argue that contrary to the claims of some of its proponents, analyses within the CA paradigm 
constantly rely on ‘hidden motives’ and rational explanation of the ends-means type. I also argue that the 
RC approach adopts an unrealistically narrow view of rationality, and furthermore that rationality does not 
in itself adequately explain any specific linguistic choice. The paper concludes by connecting these matters 
to a broader methodological discussion on the status of norms and the use of different kinds of data in CS 
research, with particular focus on Carol Myers-Scotton’s overall theory of CS and her conception of the 
aims of CS research. 
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The embodied intersubjective roots of linguistic normativity: the case of non-actual motion 

expressions 

 
Rather than juxtaposing embodiment and intersubjectivity, we argue that the two are intimately linked and 
form the foundations of human sociality, as well as the bases for the normativity of language. We support 
the general claim with analyses from phenomenology and developmental psychology, and explicate the 
notion of sedimentation, according to which more objective and abstract semiotic structures, such as those 
of language, overlay experientially richer ones, such as the outlined intercorporeal structures. 
 
To make the argument more specific, we focus on the linguistic construal of situations lacking actual 
motion in dynamic terms through expressions of non-actual motion such as The road goes through the 
forest and He felt uplifted by her words, summarizing the findings of previous studies of Swedish, English, 
French, Bulgarian and Thai. The analysis generalizes over notions such as “fictive motion” and “conceptual 
metaphor”, distinguishing between the levels of pre-linguistic motivations and linguistic conventions, unlike 
most approaches in cognitive linguistics. The overall proposal helps to provide an account of how linguistic 
meanings are not only shared, but come to embody shared intersubjective construals (cf. Möttönen 2016) 
of events, by means of a diachronic process in which individual acts of reference become entrenched not 
just as individual cognitive routines, but as socially-sanctioned practices, i.e. linguistic norms. 
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Puhuttelun puolia 

 

Järjestäjä: Hanna Lappalainen (Helsingin yliopisto) 
 
Puhuttelukäytänteet ovat herkkiä yhteiskunnallisille muutoksille, ja niissä saattaa tapahtua hyvinkin 
nopeasti radikaaleja muutoksia. Tämä kävi selväksi esimerkiksi 1960-luvun lopulla, kun sinutteluaalto 
pyyhkäisi Ruotsin ja Suomen yli. Kyseessä on myös ilmiö, joka kiinnostaa ja keskusteluttaa suurta yleisöä, 
mikä liittynee ainakin siihen, että puhuttelutavat yhdistetään vahvasti kohteliaisuuteen ja niistä ollaan 
varsin tietoisia. Puhuttelun tutkimukselle onkin vahva yhteiskunnallinen tilaus. 
 
Aiempi tutkimus on keskittynyt pitkälti selvittämään puhutteluun liittyviä käsityksiä ja asenteita 
kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla. Huomattavasti vähemmän on tutkittu puhuttelun tosiasiallista 
käyttöä, ja se onkin siksi työpajamme keskiössä. Tutkimusaineistoina on sekä puhuttua että kirjoitettua 
aineistoa: täysistuntoja, luokkahuonevuorovaikutusta, asiointikeskusteluja, vuorovaikutustilanteita 
vanhainkodissa, televisiouutisia, mainosfilmejä, Facebook-keskusteluja ja yksityiskirjeitä. Näitä aineistoja 
lähestytään erilaisin menetelmin ja eri näkökulmista. Kielistä edustettuina ovat suomen lisäksi englanti, 
ranska, ruotsi ja unkari. Osa esityksistä keskittyy diakronisesti puhuttelutavoissa tapahtuneiden muutosten 
tarkasteluun, kun taas toisissa fokus on tietyn ajankohdan käytänteissä. Joissakin esitelmissä pääpaino on 
yhdessä puhuttelun ulottuvuudessa, kuten sinuttelun ja teitittelyn välisessä työnjaossa, kun taas toisissa 
kartoitetaan laajasti, millaisin kielellisin ja ei-kielellisin keinoin puhuttelua voidaan ilmaista ja mitä näillä 
keinoilla vuorovaikutuksessa tehdään. Olennainen kysymys on myös puhuttelun ja viittaamisen välinen 
suhde. Metodisesti ja teoreettisesti tutkimukset tukeutuvat sosiolingvistiikkaan (sen laajassa 
merkityksessä), sosiopragmatiikkaan, diskurssintutkimukseen ja keskustelunanalyysiin. 
 
Työpajassa keskustellaan mm. seuraavista kysymyksistä: 
Miten puhuttelukäytänteet ovat muuttuneet? 
Millaisia eksplisiittisiä (esim. pronominit, nimet) ja implisiittisiä puhuttelukeinoja (esim. nollapersoona) 
kussakin tilanteessa käytetään? 
Mitkä implisiittiset keinot voidaan tulkita puhutteluksi ja mikä on niiden suhde eksplisiittisempiin 
puhuttelukeinoihin? Mikä on esimerkiksi nollapersoonan ja pronominipuhuttelujen työnjako? 
Mikä on kielellisten ja ei-kielellisten keinojen rooli? Miten esimerkiksi eleet liittyvät puhutteluun? 
Mikä on viittaamisen ja puhuttelun suhde? Onko niiden raja aina selvä? 
Miten puhuttelu ja viittaaminen kytkeytyvät erilaisiin vuorovaikutustoimintoihin (esim. evaluointi)? Miten 
ne muovaavat osallistumiskehikkoa? Miten puhuttelulla rakennetaan vuorovaikutusta kirjoitetussa 
kielessä? 
Mikä on puhuttelun suhde kohteliaisuuteen? 
 
Työpajan järjestää ”Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos” -tutkimushanke (HY), mutta  
esitelmöimässä on muitakin kuin hankkeen jäseniä. 
 
 
Lähteet 
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Puhuttelumuotojen muutos ruotsalaisissa ”kotiäidin elokuvissa” 1953–1975 

 
1960-luvun lopulla Ruotsissa tapahtui nk. sinuttelureformi, puhuttelumuotojen epämuodollistuminen, jolla 
ei laajuutensa puolesta ole vastinetta esim. englannissa, ranskassa, saksassa (Clyne ym. 2009: 7) tai 
suomessa (Paunonen 2010). Monimutkaisesta tittelipuhuttelusta siirryttiin käyttämään yksikön toisen 
persoonan pronominia du, josta tulikin ruotsissa vallitseva puhuttelumuoto. Sinuttelureformiin liittyvä 
tutkimus on toistaiseksi keskittynyt etupäässä joko kirjoitettuun kieleen tai kyselytutkimuksiin, eikä 
puhuttelumuotojen käyttöä murrosvaiheessa ole juurikaan tutkittu (ks. kuitenkin Fremer 2015). 
 
Tutkimusaineistoni koostuu mainoselokuvista ja Husmors filmer -elokuvista. Näitä ”Kotiäidin elokuvia” 
esitettiin elokuvateattereissa iltapäivisin 1950-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin. Elokuvat koostuvat 
sikermistä, joissa vuorottelevat mainokset, tietoiskut ja viihde. Niissä heijastuvat vahvasti oman 
aikakautensa mullistukset. Kielellisesti sinuttelureformi oli suurin yksittäinen muutos, mutta sodan jälkeisiä 
vuosikymmeniä leimaavat muutenkin kielenkäytön epämuodollistuminen (Svensson 1993) ja yhteiskunnan 
nopea modernisaatio.  
 
Esitelmäni käsittelee puhuttelumuodoissa esiintyvää vaihtelua. Kiinnitän myös huomiota du-pronominin 
käyttöön diskurssipartikkelina. Useimmiten se esiintyy vuoron alussa huomionkohdistimena, mutta joskus 
se voi olla myös vuoron keskellä tai lopussa (VISK § 858). 
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Itseen ja vastaanottajaan viittaaminen opettajan minä-viitteisissä evaluointivuoroissa  

 
Tarkastelen esitelmässäni opettajan minä-viitteisiä evaluointivuoroja ja pohdin, miten itseen ja 
vastaanottajaan viittaaminen sekä puhuttelu niveltyvät luokkahuonekeskustelussa evaluointitoimintaan. 
Esitelmäni perustuu keskustelunanalyyttiseen väitöstutkimukseeni, jonka aineistona on 13 videoitua 
yläkoulun ja lukion oppituntia (neljä opettajaa, kolme oppilasryhmää). Minä-viitteisessä evaluointivuorossa 
opettaja asemoi itsensä toimijana näkyväksi eksplisiittisellä persoonaviittauksella (esim. must tuntuu et se 
meni vähän nyt väärinpäin). Vuorot ovat usein responsseja oppilaan oma-aloitteiseen vuoroon, ja niillä 
välitetään kriittistä asennetta suhteessa epäodotuksenmukaiseen toimintaan tai annetaan korjaava palaute 
opetussisällöistä. Evaluointivuorossa myös vastaanottajaan voidaan viitata eksplisiittisesti 
persoonamuodolla ja/tai puhutella vokatiivilla (hei nyt mä haluun Juhani tän terottaa sulle, jos sua ei 
kiinnosta ni sille mä en voi yksinkertasest mitää). Persoonaviittausten ja puhuttelun kautta toimijoiden 
positiot voidaan siis asettaa vuorossa kontrastiivisiksi, ja puhuttelulla voidaan myös eriyttää yksittäisen 
oppilaan suoritus (Jussi sun kohalla mä mietin). Evaluointivuorojen kautta luokkahuoneen dyadimainen, 
opettajan ja oppilaskollektiivin muodostama osallistumiskehikko muovautuu, kun evaluoinnin kohde 
rajataan ja oppilasta puhutellaan yksilöidysti.  
 
Puhutun kielen tutkimuksissa minä-persoonaa on tutkittu esimerkiksi siitä näkökulmasta, millä ehdoin 
pronominisubjekti esiintyy puheessa ilmipantuna ja milloin se jätetään ilmaisematta (Lappalainen 2006). 
Itseen viittaamisen tapoja on tarkasteltu myös nuorten keskusteluissa ja suhteutettu meitsi-muotoa minä- 
ja mä-muotoihin sekä subjektipronominittomiin lausumiin (Raevaara 2015). Opettajan puheessa 
persoonaviittauksia on tutkittu lähinnä suhteessa niin kutsuttuun inklusiiviseen me-muotoon, jota on 
pidetty ideaalina resurssina osallistujien välisen symmetrian ja dialogisuuden rakentamisen näkökulmasta. 
Dialogisuuden ylläpitäminen kytkeytyy kuitenkin myös minä-viitteisiin vuoroihin. Evaluointi voidaan 
kehystää episteemisillä fraaseilla (must tuntuu, mun mielestä) tai ajatteluprosessia kuvaavilla ilmauksilla 
(mä mietin), joilla opettaja lieventää kriittistä evaluointia tai osoittaa sen varaukselliseksi ja sitä kautta 
osallistaa oppilasta evaluointitoimintaan. Evaluointivuoron kautta toiminta voidaan myös kehystää 
oppituntiagendasta irralliseksi, jolloin evaluointi liittyy luokkahuoneen ulkopuolelta hankittuun oppilaan 
omaksumaan tietoon (ks. Jakonen 2014). Sekä toiminnan neuvoteltavuutta osoittavissa että agendan 
ulkopuolelle kehystyvissä evaluointivuoroissa puhujaan ja vastaanottajaan viittaaminen ja/tai 
puhuttelukäytänteet rakentavat osaltaan evaluoivan vuoron tulkintakehystä. 
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Puhuttelututkimuksen näkymiä 

 
Tässä työpajan johdantoesitelmässä tarkastelen puhuttelututkimuksen historiaa ja nykytrendejä. Esittelen 
lyhyesti työpajan järjestäjänä toimivan ”Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos” -hankkeen 
ja havainnollistan konkreettisten tapaustutkimusten avulla, millaisia metodisia kokeiluja hankkeessa on 
tehty. Esittelen lyhyesti esimerkiksi sitä, miten muutamissa osatutkimuksissa on hyödynnetty visuaalista 
aineistoa virittämään ja ohjaamaan tutkittavien mielikuvia puhuttelutavan valintaan liittyen. 
 
Hankkeesta enemmän: http://blogs.helsinki.fi/puhutteluhanke/ 
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Helsingin yliopisto 
 

Kosketus ja eleet osana puhuttelua vanhainkodissa 

 
Esitelmässäni tarkastelen ei-kielellistä toimintaa osana vanhusten puhuttelua. Tarkastelussa on vanhusten 
ja hoitohenkilökunnan välinen sekä vanhusten keskinäinen vuorovaikutus. Esitelmäni pohjautuu syksyllä 
2015 ja keväällä 2016 kerättyyn aineistoon helsinkiläisessä vanhainkodissa. Vertailukohtana on 
pilottiaineistoa vanhuksen ja kodinhoitajan välisistä keskusteluista. Tutkimuksen lähestymistapa on väljästi 
vuorovaikutussosiolingvistiikka.  
 
Vanhainkoti on erityinen toimintaympäristö, jossa on esimerkiksi yhteiset ruokailuajat ja ruoka tarjoillaan 
asukkaille yhteisessä tilassa. Tarvittaessa vanhuksia autetaan fyysisesti. Osallistujilla on 
vanhainkotiympäristössä osittain erilaiset roolit myös erilaisten kommunikatiivisten resurssiensa vuoksi, 
mutta rooleista neuvotellaan tilanteissa.  
 
Vanhuudessa ihmisten kielellisessä toiminnassa tapahtuu muutoksia yksilöllisellä tavalla. Vanhuksilla voi 
olla esimerkiksi kuulo-ongelmia, ja tällaisissa tilanteissa puhutteluun voi liittyä eleitä, jotka auttavat 
huomion kiinnittämisessä. Tarkastelussani otan huomioon yksilöiden erot ja tilanteiden vaihtelun ja pohdin 
sitä, mikä merkitys eleillä ja kosketuksella on yhteisymmärryksen luomisessa osana puhuttelukäytänteitä.  
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Minna Nevala 
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Viitaten ja puhutellen: sosiaalisesta deiksiksestä englannin kielessä 

 
Sosiaalista deiksistä tutkitaan usein pelkästään yhtenä puhuttelun toimintaa ohjaavana tekijänä, mutta 
alkuperäisen määrittelynsä mukaisesti se liittyy myös henkilöviittauksen perusmekanismeihin. Levinsonin 
(1992: 89; Levinson 1979; Manning 2001) mukaan sosiaalinen deiksis tarkoittaa niitä sosiaalisia määritteitä, 
joita käytetään eri osanottajista ja viitattavista henkilöistä kussakin puhetilanteessa. Sitä on kahta eri lajia: 
absoluuttista, mikä koskee deiktistä viittaamista ilman vertailua toisten viitattavien sosiaalisiin 
ominaisuuksiin, ja relatiivista, minkä avulla voidaan vertailla kahta tai useampaa henkilöä ja mm. heidän 
sosiaalista asemaansa. 
 
Tässä esitelmässä tutkin englannin kielen puhuttelun ja viittauksen käytön eroavaisuutta ja 
samankaltaisuutta sosiopragmaattisesta näkökulmasta. Käytän tutkimuksessa sekä historiallista että 
nykypäivän aineistoa, ja tarkastelen yksityistä ja julkista puhuttelua ja viittausta ja niiden käyttöä ohjaavia 
tekijöitä absoluuttisen ja relatiivisen sosiaalisen deiksiksen viitekehyksessä. 
 
Lähemmin tarkoitukseni on tutkia, mitkä viittausta tai puhuttelua ilmaisevan lausekkeen osat ovat 
pakollisia, jotta puhuttelun tai viittauksen kohde pystytään tarkoin määrittelemään. Pragmaattisesta 
näkökulmasta mielenkiintoista on, miten tarkkaan viittaus seuraa puhuttelun muotoa, sekä se, miten 
esimerkiksi kielellisen kohteliaisuuden säännöt vaikuttavat muodon valintaan. Voiko suoraa puhuttelua 
pitää ”normina”, vaikka se ilmentäisikin positiivista kohteliaisuutta, kuten Dickey (1997) on väittänyt? 
Milloin absoluuttinen deiksis muuttuu relatiiviseksi? Kumpi on viittausmuotoa valittaessa painavampi tekijä, 
puhujan tai kirjoittajan suhde kuulijaan tai vastaanottajaan vai suhde viitattavaan? Aiemman tutkimuksen 
(Nevala 2004) tulokset osoittavat, että erityisesti sosiaalisen aseman ja etäisyyden määritteet ovat tärkeitä 
tekijöitä sekä puhuttelu- että viittausmuotojen valinnassa englannin kielen historiassa, ja tässä 
tutkimuksessa tarkastelen näitä käsitteitä myös nykyenglannin aineistosta. 
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Pirkko Nuolijärvi 
Kotimaisten kielten keskus 
 

Eksplisiittisen puhuttelun välttämättömyydestä 

 
Suomen kieli tarjoaa monia mahdollisuuksia puhutella niin, että kuulija ymmärtää tulleensa puhutelluksi, 
vaikka puhuja ei mainitsekaan eksplisiittisesti puhuteltavan nimeä tai sinuttele häntä, kuten 
arkikeskustelujen esimerkit Voisko joku viedä roskiksen ja Saa ottaa lisää osoittavat. On kuitenkin tilanteita, 
joissa eksplisiittinen puhuttelu on tavallista, ellei suorastaan välttämätöntä. Tarkastelen alustuksessani yhtä 
tällaista institutionaalista tilannetta, Voice of Finland -televisio-ohjelmaa, joka perustuu tarkoin 
suunniteltuun, useissa maissa esitettyyn formaattiin. 
 
Voice of Finland on Nelosen lähettämä laulukilpailu, joka koostuu useista vaiheista. Ohjelman 
ensimmäiselle kierrokselle esiintyjät on valittu näytteiden perusteella. Ammattimuusikot, joita keväällä 
2016 ovat Michael Monroe, Tarja Turunen, rap-artisti Redrama (Lasse Mellberg) ja Olli Lindholm, valitsevat 
valmennettavien tiimiinsä laulajat äänen perusteella. Toisella kierroksella, Kaksintaistelussa, saman tiimin 
jäsenistä aina kaksi asetetaan esiintymään yhdessä, ja heistä valmentajamuusikko valitsee toisen jatkoon. 
Ohjelma jatkuu edelleen erilaisin karsinnoin, joihin myös katsojat voivat osallistua, ja lopulta kevään 
kuluessa selviää kilpailun voittaja. 
 
Kaikissa vaiheissa muusikot evaluoivat valmennettavia esiintyjiä heidän esitystensä jälkeen. Alustuksessa 
tarkastelen nimenomaan Kaksintaistelu-vaihetta, joka on sekä esiintyjille että valinnan tekeville 
valmentajamuusikoille herkkä, tunteellinen ja myös vaikea tilanne, koska heidän pitää karsia 
valmennettaviaan. Käsittelen alustuksessani sitä, miten muusikot tässä tilanteessa puhuttelevat esiintyjiä 
(Petri, sul on iso iso ääni; kiitos mimmit; antakaa aplodit itsellenne) tai toisiaan, miten puhuttelu rakentuu, 
miten valinta ilmenee siinä, missä järjestyksessä kahta esiintyjää puhutellaan, ja miten yleisön läsnäolo 
näkyy puhuttelussa. Lopuksi pohdin sitä, mikä rooli tällaisilla ohjelmilla on suomalaisessa 
puhuttelumaisemassa ja sen muutoksissa. 
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Anu Rouhikoski 
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Implisiittiset puhuttelutavat asiakaspalvelutilanteessa 

 
Aiemman tutkimuksen ansiosta on jo saatu hyvä kuva siitä, millaista asiakaspalvelutilanteiden puhuttelu 
nyky-Suomessa on – ketä sopii sinutella, milloin taas teititellään (ks. kokoavasti Lappalainen 2015). 
Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet implisiittiset puhuttelutavat, joissa ei ole suoraa toisen 
persoonan viittausta eikä muitakaan puhuttelusanoja (erisnimet, tittelit yms.) mutta joilla kuitenkin 
viitataan esimerkiksi paikalla olevaan asiakkaaseen. Esitelmässäni luon katsauksen implisiittisiin 
puhuttelutapoihin. Tutkimuksen aineisto on kerätty helsinkiläisissä Kelan toimistoissa vuonna 2003, ja se 
sisältää noin 12 tuntia videoituja asiointitilanteita, yhteensä 131 asiointia.  
 
Tutkimukseni keskittyy virkailijoiden asiakkaille esittämiin puhutteluihin. Valinta sinuttelun ja teitittelyn 
välillä ei yleensä näytä tuottavan virkailijoille päänvaivaa, vaan lähes jokaisella asiointikäynnillä asiakasta 
puhutellaan ainakin kerran eksplisiittisesti joko sinuttelemalla tai teitittelemällä. Tilanteissa, joissa virkailija 
esittää asiakkaalle jonkin toimintaohjeen eli direktiivin – ohjeen, neuvon, pyynnön, suosituksen tms. – 
esiintyy kuitenkin myös runsaasti implisiittisiä puhuttelutapoja. Näistä yleisimmät ovat: 
 

nollapersoona tämä korvaushakemus pitäs vielä täyttää 

passiivi sitähän haetaan sieltä työeläkepuolelta 

finiittiverbitön nominilauseke (NP) eli päiväys ja allekirjotus tänne 

 
Osoitan esitelmässäni, että tällaisissa puhuttelutavoissa ei tavallisesti ole kysymys 
puhuttelun ”välttämisestä” tai ”kiertämisestä” vaan ne liittyvät tiettyihin toimintoihin. Esimerkiksi 
nollapersoonalla ohje voidaan antaa hienovaraisesti ja ottaen huomioon asiakkaalle koituva vaiva. 
Finiittiverbittömiä NP:itä puolestaan käytetään usein rutiininomaisissa ja helposti täytettävissä pyynnöissä. 
Implisiittiset puhuttelutavat eivät aineistossani juuri koskaan johda tulkintavaikeuksiin, vaan 
tilanneyhteyden perusteella asiakkaalle on selvää, että implisiittisellä muodolla viitataan häneen itseensä. 
Implisiittinen puhuttelu näyttääkin olevan yleinen ja tunnusmerkitön piirre monissa 
asiakaspalvelutilanteissa, niin kuin se on suomen kieliopissa yleisemminkin (esim. Laitinen 1995; Helasvuo 
& Vilkuna 2008). 
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Kuinka pääministeriä puhutellaan? Puhuttelu Suomen ja Unkarin pääministereiden Facebook-

päivitysten kommenteissa 

 
Kahden sukukielen, suomen ja unkarin puhuttelumuodot ovat pitkälti samanlaisia, mutta eroavaisuuksiakin 
löytyy. Unkarissa on esimerkiksi kaksi teitittelypronominia. Suomea pidetään kielenä, jossa sinuttelu on 
hyvin yleistä, unkarille on taas ominaista melko laaja teititteleminen. Kummankin kielen äidinkielisiä 
puhujia askarruttaa sopivien puhuttelumuotojen, varsinkin sinuttelun ja teitittelyn välinen valinta. 
Unkarilaisille aiheuttaa päänvaivaa lisäksi sopivan teitittelypronominin valinta.  
 
Sekä suomessa että unkarissa yleistendenssi näyttää olevan se, että Internetissä käytävissä keskusteluissa 
sinuttelu on suosituin puhuttelumuoto. Kun puhuttelun kohteena on korkeassa asemassa oleva poliittinen 
vaikuttaja, on kiinnostavaa selvittää, miten tämä vaikuttaa puhuttelumuodon valintaan. Mitä 
puhuttelukeinoja kommentoijat käyttävät kahdessa eri tarkoituksessa: toisaalta sympatian tai samaa mieltä 
olemisen toisaalta erimielisyyden tai kritiikin ilmaisemisessa? Näitä asioita pohdin esitelmässäni. 
 
Aineistoni perustuu kommentteihin, jotka ovat tulleet kolmeen Suomen pääministeri Juha Sipilän ja neljään 
Unkarin pääministeri Viktor Orbánin vuonna 2015 kirjoittamaan Facebook-päivitykseen. Tarkastelun 
kohteena on kummankin poliitikon osalta noin 130 puhuttelumuotoa sisältävää kommenttia. Olen jakanut 
kommentit ”plus”- ja ”miinuskommentteihin”, eli myötäileviin ja vastustaviin kommentteihin. Olen tehnyt 
kvantitatiivista tutkimusta siitä, mikä on sinuttelun ja teitittelyn rooli näissä kommenteissa, mitä 
nominaalisia puhuttelumuotoja esiintyy ja kuinka unkarilaiset valitsevat kahden teitittelypronomininsa 
väliltä.  
 
Tutkimukseni osoittaa mm, että suomessa sinuttelu on hyvin yleistä riippumatta kommentin laadusta, 
mutta unkarissa se on selkeästi erimielisyyttä osoittava kielellinen keino.  
 
Unkarin teitittelypronominien käytön osalta tulokset ovat jossain määrin yllättäviä. Myös nominaalisissa 
puhuttelutavoissa on kiinnostavia eroja vertailtavien kielten välillä. 
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Diakroninen katsaus S2-oppikirjojen puhuttelutavoissa tapahtuneisiin muutoksiin  

  
Väitöskirjani (tarkastettu 24.10.2015) aineisto käsittää 52 suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjaa, 
jotka ovat ilmestyneet vuosina 1866–1953. Luon esitelmässäni historiallisen katsauksen aineiston 
oppikirjojen puhuttelutavoissa tapahtuneisiin muutoksiin. 
 
Käsittelen lyhyesti koululaisten oppikirjojen puhuttelutapoja. Tarkastelen esimerkiksi sitä, mikä sinuttelun 
ja teitittelyn työnjako on koululaisten oppikirjoissa ollut. 
 
Keskityn esityksessäni pääasiassa aikuisten oppikirjojen puhuttelukäytänteiden muutosten tarkasteluun. 
Pohdiskelen, millaisia eksplisiittisiä ja implisiittisiä puhuttelukeinoja nk. tavanomaisten aikuisoppikirjojen 
teksteissä on käytetty ja miten ne ovat muuttuneet tutkimusajankohtana. Entä millaisia puhuttelutapoja 
sotatarkoitukseen, sotalapsitoimintaan tai turismiin kirjoitetuissa oppikirjoissa on? 
 
Kerron myös, miten aikuisten ja koululaisten oppikirjojen teksteissä eri lähtökielien käytänteet ovat 
mahdollisesti vaikuttaneet sinuttelun ja teitittelyn työnjakoon. 
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Puhuttelukäytänteet eduskunnan täysistuntokeskustelussa 

 
Tarkastelen esitelmässäni puhuttelun tapoja ja tehtäviä Suomen eduskunnan täysistuntokeskustelussa. 
Keskityn erityisesti siihen, miten erilaisilla puhuttelukeinoilla rakennetaan täysistunnon vuorovaikutusta ja 
miten puhuttelu kytkeytyy istunnossa muihin vuorovaikutustoimintoihin. Puhuttelun ja muiden 
henkilöviittausten avulla kansanedustaja voi nostaa yhden tai useamman kansanedustajan puheensa 
ensisijaiseksi vastaanottajaksi enimmillään 200 osallistujan keskustelussa. Puhuja voi muokata näin 
keskustelun osallistumiskehikkoa sekä sitä, keiden hän odottaa tai edellyttää osallistuvan myöhemmin 
vuorovaikutukseen ja millä tavoin (ks. Goffman 1981; Goodwin & Goodwin 2004). Puhuttelua käytetään 
täysistunnossa myös toimintasiirtymänä, jonka avulla kansanedustaja siirtyy moniyksikköisessä 
puheenvuorossa toiminnasta toiseen ja reagoi aiempiin puheenvuoroihin. Koska täysistunnossa on 
perinteenä myöntää vastauspuheenvuoro edustajalle, joka mainitaan keskustelussa nimeltä, puhuja voi 
puhuttelun muotoilulla vaikuttaa jopa istunnon vuorotteluun (esim. edustaja Uotila ~ arvoisat opposition 
edustajat). Puhuttelu on siis eduskunnassa paitsi keino kohdistaa puhetta myös tärkeä strateginen 
vuorovaikutuskeino ja politiikanteon väline. 
 
Puhuttelun vuorovaikutustehtävien lisäksi analysoin esitelmässäni puhuttelun muotoilua ja rajoja: Millaisia 
kielellisiä keinoja täysistunnon puhuttelukäytänteissä hyödynnetään? Miten nämä yhdistyvät 
vuorovaikutuksessa erilaisiin kehollisiin resursseihin, kuten eleisiin, asentoihin ja katseen suuntaan? 
Millainen on puhuttelun ja muiden henkilöviittausten suhde? Tarkastelen samalla eduskunnan puhutteluun 
liittyviä normeja, kuten teitittelyvaatimusta sekä puhemiehen puhuttelemiseen liittyviä käytänteitä. 
Esitelmäni teoreettisena ja metodisena taustana on etnometodologinen keskustelunanalyysi. Aineistonani 
on videoituja täysistuntokeskusteluja vaalikaudelta 2011–2014. 
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Puhuttu kieli, persoona ja referenssi 

 

Järjestäjät: Maria Kok (Itä-Suomen yliopisto), Katri Priiki (Turun yliopisto), Milla Uusitupa (Itä-Suomen 
yliopisto) ja Milja Väänänen (Turun yliopisto) 
 
Työpajassamme tarkastellaan murteiden ja muun puhutun kielen ilmiöitä, jotka liittyvät erityisesti 
referenssiin, persoonaan ja subjektin merkitsemiseen. Puhutun kielen lisäksi työpajassa käytetään 
aineistona epämuodollisia, kirjoittamalla tuotettuja keskusteluja. Työpaja kokoaa yhteen eri yliopistojen 
tutkijoita ja esittelee tuoretta puhutun ja epämuodollisen kirjoitetun kielen tutkimusta. 
 
Persoonan merkitseminen, referentiaalisuus ja subjektin määritteleminen ovat kaikki fennistiikan 
klassikkoaiheita. Persoonakategorian rajoja on pohdittu erityisesti passiivin, impersonaalisuuden, 3. 
persoonan ja infiniittisten verbinmuotojen näkökulmasta. Nykypuhekielessä TA-passiivia käytetään yleisesti 
monikon 1. persoonan funktiossa, ja käyttö on vanhastaan kuulunut myös eräisiin suomen itämurteisiin 
(Nirvi 1947; Shore 1986; Helasvuo 2006). Morfologisen passiivin toinen, puhujaeksklusiivinen käyttö taas 
tulee lähelle murteissa tunnettua monikon 3. persoonan impersonaalista käyttöä (Posio ja Vilkuna 2013). 
Yksikön 3. persoonan kohdalla on pohdittu erityisesti persoonapronominin hän työnjakoa demonstratiivi-
pronominien tämä, tuo ja se kanssa. Ajatus jaosta toisaalta 1. ja 2. persoonan puheaktipersooniin ja 
toisaalta anaforiseen 3. persoonaan on osoitettu vanhentuneeksi. (Laury 1997; Seppänen 1998; Etelämäki 
2006.) 
 
Persoonan merkitseminen liittyy suomessa läheisesti subjektin merkitsemiseen. Jos eksistentiaalilauseet 
jätetään tarkastelun ulkopuolelle, subjektin referentti ilmenee persoonissa taipuvissa verbeissä aina verbin 
persoonapäätteestä. Lisäksi subjekti voidaan merkitä itsenäisellä NP:llä. Merkitsemisellä ja merkitsemättä 
jättämisellä voi olla diskurssifunktionaalisia tehtäviä (Helasvuo 2014). Yksipersoonaisissa konstruktioissa 
subjekti ei näy predikaatista, ja ilman ilmipantua subjekti-NP:tä ne saavat usein nollapersoonaisen 
tulkinnan (Laitinen 1992; 1995). Referenssin avoimuutta tai impersonaalisuutta on 
finiittiverbikonstruktioiden lisäksi tarkasteltu myös finiittiverbittömissä konstruktioissa (Visapää 2008). 
 
Työpajassa lähestymme persoonan ja subjektin merkitsemiseen sekä referentiaalisuuteen liittyviä 
kysymyksiä mm. dialektologian, keskustelun-, nimistön- ja variaationtutkimuksen sekä vuorovaikutus-
lingvistiikan näkökulmista. Aineistoina hyödynnetään murrehaastatteluja, kasvokkais- ja nettikeskusteluja 
sekä Arkisyn-korpusta. Kaikkia esitelmiä yhdistää tavoite ymmärtää kielen rakenteiden muotoa ja 
merkitystä niiden aidoissa käyttöympäristöissään. Työpajan käsitystä kielestä ja kieliopista voikin 
luonnehtia funktionaaliseksi ja käyttöpohjaiseksi. 
 
 
Lähteet 
 
Etelämäki, Marja 2006: Toiminta ja tarkoite. Helsinki: SKS. 
Helasvuo, Marja-Liisa 2006: Passive – personal or impersonal? A Finnish perspective. – Helasvuo ja Campbell (toim.), Grammar from 
the human perspective. Amsterdam: John Benjamins. 
Helasvuo, Marja-Liisa 2014: ”Jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän”. Puhetilanteen osallistujat tekstiviestikeskustelussa. – 
Helasvuo, Johansson & Tanskanen (toim.), Kieli verkossa. Helsinki: SKS. 
Laitinen, Lea 1992: Välttämättömyys ja persoona. Helsinki: SKS. 
Laitinen, Lea 1995: Nollapersoona – Virittäjä. 
Laury, Ritva 1997: Demonstratives in interaction. Amsterdam: John Benjamins. 
Nirvi, R. E. 1947: Passiivimuotojen aktiivistumisesta. Helsinki: SKS. 
Posio, Pekka – Vilkuna, Maria 2013: Referential dimensions of human impersonals in dialectal European Portuguese and Finnish. – 
Linguistics.Seppänen, Eeva-Leena 1998: Läsnäolon pronominit. Helsinki: SKS. 
Shore, Susanna 1986: Onko suomessa passiivia. Helsinki: SKS. 
Visapää, Laura 2008: Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Helsinki: SKS. 
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Yleistävät henkilötarkoitteiset lausesubjektit itämurteiden yhdyslausekonstruktioissa 

 
Tarkastelen esitelmässäni suomen itämurteiden yleistäviä henkilötarkoitteisia yhdyslauserakenteita: 
itsenäisiä relatiivilauseita (kuka tahtoo, saa mennä), näille läheisiä muodollisen korrelaatin sisältäviä 
relatiivirakenteita (se, kuka tahtoo, saa mennä) ja ns. relatiivis-konditionaalisia sivulauseita (jos/kun kuka 
tahtoo, saa mennä). Tarkastelemissani rakenteissa sivulauseella rajataan se henkilöjoukko, jota hallitseva 
lause koskee. 
 
Käyttämäni aineiston olen koonnut rajakarjalaismurteiden vastaavia rakenteita käsittelevän väitöskirjani 
vertailuaineistoksi. Kokoamisen periaatteena on ollut se, että murteen puhuma-alue on sijoittunut karjalan 
kielen puhuma-alueiden läheisyyteen. Tällä periaatteella olen valikoinut mukaan kaakkoismurteet ja 
savolaismurteista Kainuun murteet ja itäiset savolaismurteet. Aineiston olen koonnut Suomen kielen 
näytteitä -sarjasta. 
 
Yhdyslauserakenteissa alisteinen lause on valtaosassa tapauksia nimenomaan subjektina: jotka evät 
tienneet niitä [--], niin kysyvät sittä minulta (Pielisjärvi), ne on tuonneet aina jos on kellä ollul lehmä niin 
aina, voimytykän (Kiihtelysvaara). Alisteinen lause voi olla subjektina myös nesessiivisessä rakenteessa: 
niitä [kodittomia] piti pitteek [suojissaan] kuka suojissaam piti (Pielisjärvi). Alisteinen lause ottaa myös 
toisinaan adverbiaalin ja harvoin objektin lauseenjäsentehtävän. Tässä esitelmässä otan tarkasteluun 
mukaan vain sellaiset tapaukset, joissa alisteinen lause on subjektina. 
 
Alisteisen lauseen predikaattiverbi ja hallitsevan lauseen predikaattiverbi voivat olla samassa luvussa: kuka 
tykkäs taas keträtä iham mustaa, sukkalankaa ni sai keträtä sitä ja kutowa taas mustaakii (Lappee). 
Aineistossa on kuitenkin myös useita sellaisia tapauksia, joissa yksikkömuotoisen relatiivisanan sisältävä 
alisteinen lause yhdistyy monikkomuotoiseen hallitsevaan lauseeseen: ja sit jos, kuka, nyt vähä sit, vielä, 
jo, komiammast laitto ni, ne laitto sitte riisipiirakkaakin. (Lappee). Aineistosta löytyy myös sellaisia 
tapauksia, joissa alisteinen lause vaikuttaisi subjektilta, mutta hallitsevan lauseen predikaattiverbi on 
kuitenkin passiivimuodossa: ja samoite’ mahapuolelta kaikki ne evät, nyhettiim poekkeen, tavallisestij joka 
nyt tahto puhtaamppoo syyväj. (Kiihtelysvaara), Ja kellä ol’ isot hyvät nurmet nin niistä niät sitten, tuas 
käs’haravalla pitkälä varrella, haravoitiim pois (Kitee). Tällaisten passiivimuotoisen verbin sisältävien 
tapausten yhteydessä herää kysymys, voiko alisteisen lauseen edes tulkita subjektiksi. 
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Miten ”me” muotoutuu? 

 
Suomen kielioppi antaa mahdollisuuden konstruoida monenlaisia yksiköllisiä ja monikollisia persoonia. 
Näistä käsittelemme monikon ensimmäisen persoonan (”meidän”) dynaamista konstruointia 
vuorovaikutuksessa. Aineistomme koostuu nauhoitetuista arkikeskusteluista (ääninauhoitetuista puheluista 
ja ääni- ja videonauhoitetuista kasvokkaiskeskusteluista) sekä nettikeskusteluista. Metodimme on 
keskustelunanalyysi ja teoreettinen viitekehyksemme koostuu vuorovaikutuslingvistiikasta ja kognitiivisesta 
kielitieteestä. 
 
Monikon ensimmäinen persoona voidaan ilmaista joko vain verbin persoonataivutuksessa tai 
persoonapronominilla ja persoonataivutuksessa, ja näiden voi katsoa asettuvan jatkumolle: me menemme 
– menemme – me mennään – mennään. Käsittelemme esitelmässämme erityisesti passiivia ja sitä, milloin 
passiivin kanssa esiintyy monikon ensimmäisen persoonan pronomini. Monikon ensimmäisen persoonan 
pronominin käytölle on sekventiaalisia perusteita: alkuasemaisissa vuoroissa (vierusparin etujäsenissä) 
persoonapronomini on usein läsnä, kun taas jälkijäsenissä sitä ei ole. Poikkeuksen tähän muodostaa 
passiivin käyttö monikon ensimmäisen persoonan käskylauseessa: käskylauseessa ei milloinkaan ole 
ilmipantua subjektipronominia. Lisäksi monikon ensimmäisen persoonan pronominia käytetään usein niin 
sanotuissa eksklusiivisissa viittauksissa, jotka sulkevat vastaanottajan viittauksen ulkopuolelle; pelkkää 
passiivia vailla ensimmäisen persoonan pronominia taas käytetään niin sanotuissa inklusiivisissa 
viittauksissa, jotka sisällyttävät vastaanottajan. Näin ei kuitenkaan ole aina, ja olemmekin tarkastelleet 
erityisesti eksklusiivisia viittauksia, joissa ei ole monikon ensimmäisen persoonan pronominia, ja 
inklusiivisia viittauksia, joissa se on. Esitämme, että ilmipantu monikon ensimmäisen persoonan 
subjektipronomini konstruoi monikollisen tekijän/kokijan yksilöistä koostuvaksi, kun taas pelkkä passiivi 
vailla subjektipronominia konstruoi monikollisen ensimmäisen persoonan tekijän/kokijan kollektiiviseksi. 
Lisäksi esitämme, että passiivin käyttö monikon myös ensimmäisen persoonan viittauksissa motivoituu juuri 
siitä, että passiivi häivyttää rajoja yksilöiden kesken ja esittää tekijän kollektiivisena tekijänä tai kokijana. 
 
Avainsanat: persoona, konstruointi, passiivi 
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mä luulen, luulemma, meinaan  

Subjektipronominin esiintyminen suomen murteiden kiteytyneissä 1. persoonan 
preesensmuotoisissa ilmauksissa 
 
Tarkastelen esitelmässäni myönteisen 1. persoonan preesensmuotoisen kognitioverbin sisältäviä 
kiteytyneitä ja kiteytymässä olevia rakenteita suomen murteista (esim. mä luulen, luulemma, meinaan) 
subjektin ilmaisemisen kannalta. 
 
Puhutun kielen ja normitetun yleiskielen välillä on subjektin ilmaisussa 1. ja 2. persoonan kohdalla selvä 
ero: puheessa suositaan subjektipronominia, kun taas kirjakielessä persoonaa ilmaistaan tavallisesti pelkällä 
verbin persoonapäätteellä. Aineistopohjaisessa tutkimuksessa subjektin merkintätavalla on nähty yhteys 
moniin diskurssitekijöihin. Pronominittomuutta suosiviksi konteksteiksi keskustelupuheessa on todettu 
mm. rinnastusrakenteet, vastausasema ja itsekorjaukset (mm. Duvallon 2006,  Helasvuo 2014). 
Pronominisubjektia on puolestaan todettu esiintyvän eniten kognitiivisten verbien yhteydessä (Helasvuo 
2014, Väänänen 2016). 
 
Monissa kielissä kognitiivisten verbien yksikön 1. persoonan muodoista on kieliopillistunut episteemisiä 
konstruktioita (esim. I think). Myös Helasvuon (2014) tutkimissa arkikeskusteluissa kiteytymistä ilmeni 
yleisimmin käytettyjen verbien kohdalla (ajatella, tietää, muistaa, luulla). Monimurteisen 
haastatteluaineiston tilastollisessa analyysissä (Väänänen 2016) kiteytyneet rakenteet eivät päässeet esiin, 
esimerkiksi mä luulen -esiintymiä oli vain vähän. Väänänen kuitenkin arvelee, että eri murteissa voi olla 
niille tyypillisiä pragmaattisia rakenteita, ja hän peräänkuuluttaa alueellisen ja ajallisen ulottuvuuden 
huomioonottoa vuorovaikutuksen rakenteita tarkasteltaessa. 
 
Oma tutkimukseni rajoittuu myönteisiin preesensmuotoihin, joilla puhuja ilmaisee puhehetkistä 
asennoitumistaan sanomaansa tai kommentoi sitä. Tyypillisesti asennoituminen on episteemistä tai 
evidentiaalista, mutta se voi olla myös evaluatiivista tai korrektiivista. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät 
tietää- ja muistaa-verbien kieltomuodot, joiden kohdalla kiteytymistä on nähty sekä pronominittomissa 
(Duvallon 2006) että pronominillisissa ilmauksissa (Helasvuo 2014). 
 
Aineistoni edustaa vanhoja paikallismurteita, ja se on koottu haastattelulitteraatioista (mm. SKN, LA) ja 
Suomen murteiden sana-arkistosta. Kiteytyvinä ilmauksina esiin nousevat m(in)ä luulen, eteläpohjalainen 
minä uskon ja satakuntalais-hämäläinen meinaan. Vanhempaa, pitemmälle kieliopillistuneiden ilmausten 
kerrostumaa edustavat luulemma (< luulen ma) ja tiemmä. Esittelen ilmausten käyttöä ja siinä esiintyvää 
vaihtelua. Pohdin, mikä vaikutus diskurssiasemalla ja kognitioverbin leksikaalisella merkityksellä on 
ilmauksen kiteytymiseen joko pronominilliseksi tai pronominittomaksi (meinaan) ja pronominillisten 
kohdalla siihen, mikä on pronominin ja verbinmuodon keskinäinen sanajärjestys (mä luulen vs. luulemma). 
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Passiivi vai monikon 1. persoona vai molemmat? 

 
Arkisessa keskustelupuheessa käytetään yleisesti me-pronominia yhdessä passiivimuotoisen verbin kanssa 
välittämään monikon 1. persoonan merkitystä. Tällä ilmiöllä on laaja-alainen murrepohja (ks. tarkemmin 
Pertilä 2000).  Tarkastelen esitelmässäni arkikeskusteluista peräisin olevan aineiston avulla rakenteita, 
joissa me-subjekti on yhdistyneenä passiivimuotoiseen verbiin. Kutsun näitä monikon 1. persoonan 
passiivirakenteiksi. 
 
Suomen passiivin yleisesti tunnettu rajoite on, että sen voi muodostaa vain verbeistä, jotka voivat saada 
ihmistarkoitteisen subjektin (ISK § 1321). Iso suomen kielioppi toteaa (mp.) tämän tarkoittavan sitä, että 
passiivi on mahdollinen samoista verbeistä kuin 1. ja 2. persoonan muodot. Esitelmässäni tarkastelen 
referenssin rakentumista ja vertaan monikon 1. persoonan passiivirakenteita toisaalta yksikön 1. persoonan 
muodon sisältäviin rakenteisiin, toisaalta sellaisiin rakenteisiin, joissa on pelkkä passiivimuoto ilman 
persoonapronominia.  
 
Helasvuo (2006: 243–244) on esittänyt, että passiivissa suositaan teko- ja toimintaverbejä. Osoitan, että 
monikon 1. persoonan passiivirakenteissa suositaan erityyppisiä verbejä kuin sellaisissa rakenteissa, joissa 
on pelkkä passiivimuoto. Helasvuo (2014) puolestaan on osoittanut, että yksikön 1. persoonassa suositaan 
erityisesti kognitio- ja emootioverbejä. Kun monikon 1. persoonan passiivirakenteita verrataan yksikön 1. 
persoonan rakenteisiin, huomataan, että monikon 1. persoonan passiivirakenteissa kognitio- ja 
emootioverbit ovat varsin marginaalisessa asemassa.  
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Subjektin varjo 

 
Tarkastelemani kielenaines ei ole subjekti, mutta se liittyy kuitenkin referenssiin, persoonaan ja subjektin 
merkitsemiseen. Tutkimusaiheeni on itse-sana (karjalassa iče), ja aineistona ovat rajakarjalaismurteet. 
 
Pronomini itse ~ iče tunnetaan kielitieteellisessä kirjallisuudessa parhaiten refleksiivipronominina, joka on 
samaviitteinen subjektin tai subjektimaisen jäsenen kuten puhujan kanssa: »pitkän takin ičellen ostin». 
Koska refleksiivipronomini on subjektin kanssa samaviitteinen, tästä seuraa käytännössä, ettei se ole juuri 
koskaan varsinainen subjekti. Suomen refleksiivipronominilta puuttuu myös käytännössä subjektin sija, eli 
nominatiivi. Suomen refleksiivipronomini on subjektin leksikaalinen peilikuva. Otaksutaankin, että se on 
kehittynyt ’varjoa’ merkitsevästä substantiivista. 
 
Itse-sanalla on muutakin käyttöä kuin refleksiivistä. Kiinnostavaa on, että kaikissa itse-sanan käyttötavoissa 
näkyy edelleen jäänteitä refleksiivipronominin varjomaisuudesta tai peilikuvamaisuudesta. Myös muissa 
tehtävissä kuin refleksiivipronominina esiintyessään itse-sana on nominatiivipakoinen. On äärimmäisen 
harvinaista löytää sellainen itse-sanan esiintymä, joka olisi aito, nominatiivimuotoinen substantiivilauseke ja 
joka voisi esiintyä lauseen subjektina. Itse-sana kuitenkin viihtyy subjektien välittömässä läheisyydessä.  Jos 
tekstissä esiintyy henkilötarkoitteisia tai elollisia toimijoita, niiden liepeiltä löytyy usein myös itse-sana, 
tavalla tai toisella käytettynä. 
 
Varsinaisen refleksiivisen käytön rinnalla yksi yleisimpiä itse-sanan tehtäviä on toimia ns. refleksiivisenä 
agenttiadverbiaalina. Agenttiadverbiaalit ovat lauseenjäseniä, jotka ilmaisevat tekijän olematta kuitenkaan 
subjekteja:  »iče leivä haŋkin; sai antoa nuapur´illa ja iče šyyvvä». Refleksiivisenä agenttiadverbiaalina 
käytetään suomessa, karjalassa ja koko itämerensuomessa itse-sanan perusmuotoa, joka nykykäsityksen 
mukaan ei ole pronominin nominatiivimuoto vaan adverbi. Perinteisissä kieliopillisissa kuvauksissa sitä ei 
ole pidetty refleksiivisenä. Usein se kuitenkin ilmaisee, että jotain on tehty nimenomaan subjektin toimesta, 
eikä kenenkään toisen. 
 
Agenttiadverbiaalina esiintyvä perusmuotoinen itse on yhteisitämerensuomalainen, laajalevikkinen ja 
tiheään käytetty sana. Se ei varsinaisesti kuulu millekään tietylle murteelle tai kielimuodolle, vaan se on 
yleinen kaikissa teksteissä, joissa esiintyy aktiivisia ja tietoisesti toimivia subjekteja. Rajakarjalaismurteet on 
yksi sen monista luonnollisista käyttöympäristöistä. 
 

 
Lähteet 
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Kielioppia, yksilöllistä vaihtelua ja kielenkäyttäjien käsityksiä. Hän- ja se-pronominit 

Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä 

 
Tarkastelen esitelmässäni henkilöihin viittaavien pronominien hän ja se käyttöä lounaisten välimurteiden 
alueelta kaakkoisesta Satakunnasta peräisin olevassa keskusteluaineistossa. Kyseisten pronominien 
vaihteluun vaikuttaviksi on aiemmin havaittu toisaalta kielenulkoisia sosiaalisia muuttujia, toisaalta 
kielensisäiseen kontekstiin liittyviä tekijöitä. Monissa tutkimuksissa on todettu, että vanhat ja keski-ikäiset 
käyttävät hän-pronominia nuoria enemmän (esim. Paunonen 1995), ja eri murteissa sitä esiintyy eri määriä. 
Hän-pronominin frekvenssi on vahvasti kytköksissä myös tilanteiseen vaihteluun (esim. Lappalainen 2010). 
  
Toisaalta hän- ja se-pronominien vaihtelua puhekielessä säätelee hän-pronominin tehtävä logoforisena 
pronominina eli viittaamassa referoidussa katkelmassa sen alkuperäiseen tuottajaan, kuten lausumassa se 
sano että hälle voi soittaa. Nyt tarkasteltavassa satakuntalaisaineistossa logoforisuus laajenee eläytymiseen 
ja tulkintaan siten, että pronomini hän toimii muita henkilöviitteisiä kolmaspersoonaisia pronomineja 
useammin ajattelua tai tunnetta ilmaisevan verbin subjektina. Tässä esitelmässä kokoan useimmat aiemmin 
havaitut ja kvantifioitavissa olevat muuttujat samaan tarkasteluun. Kummilla on suurempi vaikutus, 
kielenulkoisilla vai -sisäisillä tekijöillä? 
 
Tarkastelen pronominien vaihteluun vaikuttavia tekijöitä suomen kielen tutkimuksessa vasta vähän 
käytetyllä tilastollisella monimuuttujamenetelmällä, satunnaismetsällä (random forest). Sen periaate on, 
että aineistosta otetaan useita satunnaisotoksia. Niistä jokaisesta muodostetaan päätöspuu jakamalla 
aineistoa kerta toisensa jälkeen kahtia siten, että osien välille muodostuu mahdollisimman merkitsevä ero. 
Satunnaismetsä tuottaa kullekin selittävälle tekijälle sen tärkeyttä ilmaisevan tunnusluvun vertaamalla 
vaihtelun todellista selittäjää täysin satunnaiseen tekijään. (Tagliamonte & Baayen 2012.) 
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Paunonen, Heikki 1995: Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. 
Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 
Tagliamonte, Sali A. & Baayen, R. Harald 2012: Models, forests and trees of York English. Language variation and change 24(2), 
135–178. 
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Saila Salonen 
Helsingin yliopisto 
 

Henkilöviittaus keskustelussa 

Keskustelun ulkopuoliseen henkilöön viittaaminen 
 
Esitelmäni perustuu alkuvaiheessa olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tutkin keskustelutilanteen 
ulkopuoliseen henkilöön viittaamista. Keskityn pääasiassa referenttien ensimainintoihin, mutta tarkastelen 
jonkin verran myös sitä, mikä viittausmuoto keskusteluun jää käyttöön, jos puhe samasta referentistä 
jatkuu. Tutkimuskohteenani ovat sekä appellatiiviset (mun kaveri, se yks mies) että propriset eli jonkin 
nimivariantin sisältävät (mun ope Maria Mikkonen, se Suski) viittaukset. 
 
Olen kiinnostunut erityisesti siitä, mitä viittauksella tehdään keskustelussa. Viittauksella voidaan tuoda ilmi 
referentin kuuluvan erityisesti vastaanottajan tietoon (ks. esim. Stivers 2007, Downing 1996), kuvata 
kerrottavan tilanteen kontekstia (ks. esim. Salonen 2014) tai puhujan ja referentin tai vastaanottajan ja 
referentin suhdetta (ks. esim. Salonen 2014, Stivers 2007). Erityinen kiinnostuksenkohteeni on 
henkilöviittaus osana vuorovaikutusta. Henkilöviittausten on todettu rakentuvan keskustelun kuluessa 
todella hienovaraisesti (ks. esim. Ford – Fox 1996). Keskustelun konteksti ja osallistujat vaikuttavat 
käytettyihin henkilöviittauksiin hyvin paljon. Siksi tutkimusaineistonani on arkikeskustelu. Aineisto on sekä 
video- että äänitallennettua ja litteroitua arkikeskustelua. 
 
Esittelen alustavia havaintoja tutkimastani aineistosta. Tarkastelen erityisesti referenttien tuttuutta ja 
vierautta, eli sitä, kuinka puhujat ilmentävät referentin tunnistettavuutta muille keskustelun osallistujille. 
Kuinka puhuja rakentaa referentin tunnistettavuuden tai ei-tunnistettavuuden? Esimerkiksi viittaus mun 
sisko ei (välttämättä) tarjoa mahdollisuutta referentin henkilökohtaiseen tunnistamiseen, jolloin puhuja 
tietäisi, kuka reaalimaailman henkilö todella on kysymyksessä. Viittaus voi kuitenkin olla 
keskustelutilanteessa tarpeeksi tunnistettava, sillä se ilmaisee suhteen puhujaan ja näin selittää esimerkiksi 
sen, miksi puhuja voi puhua kyseisestä referentistä. 
 
 
Lähteet 
 
Downing, Pamela A. 1996: Proper names as referential option in English conversation. Teoksessa Barbara Fox (toim.) Studies in 
anaphora, s. 95–143.Amsterdam: Benjamins. 
Ford, Cecilia E. – Barbara A. Fox 1996: Interactional motivations for reference formulation: He had. This guy had, a beautiful, thirty-
two O:lds. Teoksessa Barbara Fox (toim.) Studies in anaphora, s. 145–168. Amsterdam: Benjamins. 
Stivers, Tanya 2007: Alternative recognitionals in person reference. Teoksessa N. J. Enfield – Tanya Stivers (toim.) Person reference 
in interaction. Linguistic, cultural and social perspectives, s.73–96. New York: Cambridge University Press. 
Salonen, Saila 2014: Henkilöviitteen rakentuminen keskustelussa. Tutkimus keskustelun ulkopuoliseen henkilöön viittaavista 
ensimaininnoista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja 
kirjallisuuksien laitos. 
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Milla Uusitupa 
Itä-Suomen yliopisto 
 

Referointi avointen persoonaviittausten esiintymiskontekstina 

 
Referoimalla kerromme omista sanomisistamme ja ajatuksistamme ja raportoimme siitä, mitä joku toinen 
on sanonut, mitä kuvittelemme hänen sanoneen tai mitä jossakin tilanteessa on yleensä tapana sanoa. 
Esitelmässäni tarkastelen sellaisia murrehaastattelupuheessa referaateiksi osoitettuja jaksoja, joissa 
käytetään avoimia persoonaviittauksia. Aineistoni sisältää reilut 450 avointa persoonaviittausta, jotka olen 
kerännyt n. 82 tunnista rajakarjalaistaustaisten puhujien murrehaastattelupuhetta (Raja-Karjalan korpus). 
 
Avoimet persoonaviittaukset ovat yksiköllisiä verbin persoonamuotoja, jotka eivät viittaa spesifisti 
kehenkään tiettyyn henkilöön vaan kertovat yleisemmin jonkinlaisessa tilassa olemisesta. Tyypillisesti 
avoimet persoonaviittaukset esiintyvät yhdyslausekuvioissa (kun ei oo [0:lla] hoitajoo n´i pakostaham 
mänet vaikka kunnalliskoilla ’kun ei ole hoitajaa, niin väkisinhän menet [asumaan] vaikka kunnalliskotiin’). 
Avoimissa yksikön 3. persoonan muotoisissa viittauksissa eli nollapersoonalauseissa predikaattina on usein 
jokin modaaliverbi (eihän n´iidä nyt tämmösii šobi [0:n] tähä nyt kaikel nauhal huaštoaga ’eihän niitä nyt 
sovi tähän nyt kaikille nauhoille kertoakaan’). 
 
Avoimilla persoonaviittauksilla voidaan puhua yleisellä tasolla, mutta niitä käytetään usein myös silloin, kun 
kerrotaan selvästi omakohtaisesta ja tiettyyn aikapaikkaiseen hetkeen sijoittuvasta kokemuksesta. 
Avoimella persoonaviittauksella henkilökohtaisellekin kokemukselle on mahdollista antaa yleistettävämpi 
tulkinta, koska avoimeksi persoonaviittaukseksi muotoiltu kokemus on mahdollista tunnistaa myös muissa 
kuvatun kaltaisissa tilanteissa. Näkökulmien limittymisestä ja moniäänisyydestä on kyse myös referoinnissa: 
referaatti avaa puhetilanteessa ikkunan toiseen – todelliseen tai hypoteettiseen – kielenkäyttötilanteeseen 
(Haakana ja Kalliokoski 2005). 
 
Esitelmässäni havainnollistan sitä, mikä tekee referoinnista erityisen avointen persoonaviittausten 
esiintymiskontekstin ja mikä taas yhdistää referaattikäyttöä avointen persoonaviittausten muihin 
käyttöihin. Avoimia persoonaviittauksia käytetään murrepuheessa sekä referointien johtoilmauksissa että 
referaateissa. Erityistä referoinniksi osoitetuissa puhejaksoissa on mm. se, että niissä myös yksikön 1. 
persoona on mahdollista tulkita avoimesti, vaikka muuten aineistoni sisältää vain avoimia yksikön 2. ja 3. 
persoonan verbinmuotoja. Avoimuuden lisäksi keskeisiä käsitteitä analyysini kannalta ovat näkökulma ja 
moniäänisyys. 
 
 
Lähteet 
 
Haakana, Markku – Kalliokoski, Jyrki 2005 (toim.): Referointi ja moniäänisyys. Helsinki: SKS. 
Raja-Karjalan korpus = N. 119 t Raja-Karjalan murreäänitteitä litteroituna. FINKA-tutkimushanke 2011–2014. Itä-Suomen yliopisto. 
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Maria Vilkuna 
Helsingin yliopisto 
 

’Me’ ja impersonaalinen tulkinta: murreaineistojen näkökulma 

 
Persoonamuodot voivat kielissä tunnetusti impersonaalistua ja impersonaaliset muodot personaalistua. 
Edellisestä on esimerkkinä 2. persoonan avoin käyttö ja impersonaalinen monikon 3. persoona, 
jälkimmäisestä impersonaalisen rakenteen vakiintuminen monikon 1. persoonan muodoksi, kuten 
suomessa passiivimuodon. Tällaisessa tilanteessa esiintyy samaan aikaan ja samoilla puhujilla samoista 
muodoista sekä personaalista että impersonaalista käyttöä. Variaatio ja muutoksen kulku ovat kiinnostava 
tutkimuskohde, jonka tutkija joutuu tavalla tai toisella luokittelemaan monitulkintaisia aineistoesiintymiä. 
Tässä esitelmässä tarkastellaan ’me’-subjektillisia ja subjektittomia passiivimuotoisen predikaatin sisältäviä 
lauseita. Niiden viittausalan tulkinta perustuu mm. aikasuhteisiin, sekventiaalisin seikkoihin ja käytännön 
päätelmiin. Yksi tekijä voi olla myös sanajärjestys. On luonnollista, että subjekti jätetään peräkkäisissä 
lauseissa toistamatta eli teemapaikka jää tyhjäksi, kuten esimerkin 1 kohdissa 7–8: myökii mäntii - - ja vietii.  
Vastaavasti impersonaaliseksi tulkittavan lauseen teemapaikassa on usein muu jäsen, kuten se (kohta 2), 
sinne (3, 4, 6) ja se välrauha (5). 
 

1. P:  mut <1> "myö sitt- oltii  - -  'koton nii 'kauva ko <2> se /  "julistettii / sit / 'luovutettavaks se / 
"Karjala. 
H:  ja  <3> sithä sinne päästii viel uuvestaa Karjalaa. 
P:  'no / <4>  sithä 'sinne"päästii ko se sit <5> se 'välrauha  tehtii ja /<6> sit 'sinne /  'vietii 
"uuestaa ja <7> 'myökii "mäntii ja / mm / ja <8> 'vietii teijät 'lapsetkii männessään. ( Antrea) 

 
Teemapaikka ei kuitenkaan aineistossa aina toimi näin selvänä erottelijana. Niinpä, vaikka esimerkin 2 hallii 
sanottiiki halliks näyttää tyypilliseltä impersonaaliselta lauseelta, ei ole selvää voiko viittausalan suoraan 
päätellä tässä muuttuvan. 
 

2. H: miksikäs työ sanotte sitä, tavallist hylettä. 
P: no ei myö 'muuta "sanottukkaa ku 'hyle / 'hallii 'sanottiiki "halliks. (Seiskari) 

Selvitän asiaa sekä sanajärjestyksen että erilaisten puhujainklusiivisten tulkintojen kannalta 
murrehaastatteluaineistoista, joissa passiivimuoto on usein eräänlainen oletusarvo. Pääasiallinen aineisto 
on Lauseopin arkiston murrekorpus (korp.csc.fi), josta esimerkitkin ovat. Samalla näytän, miten 
hakujärjestelmä palvelee asian tutkimista. 
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Milja Väänänen 
Turun yliopisto 
 

Yksikön 1. persoonan viittauskeinojen vaihtelu puheessa 

 
Puheaktipersoonissa on mahdollista viitata samaan tarkoitteeseen kahdesti, sekä verbin 
persoonapäätteellä että subjektipronominilla (minä mene-n). Kaksinkertainen merkintä mahdollistaa 
subjektipronominin poisjättämisen, mutta puhutussa kielessä on silti hyvin tavallista käyttää ilmipantua 
pronominia (esim. Helasvuo 2014). Puhujat voivat käyttää monenlaisia morfosyntaktisia keinoja itseensä 
viitatessaan, mistä on osoituksena seuraava esimerkki (1). Siinä puhuja käyttää ilmipantua 
subjektipronominia, joista on kuitenkin kaksi varianttia (minä, mä), sekä poisjätettyä pronominia (sain). 
 
(1) minä olin kaks viikkoo Pärillä sillon sitä/ meijerioppia ottamassa/ ja/ ja/ sain täälä hyvät rahat sitte- että 
mä sain/ nuttua päälleni./  (LaX: Juupajoki, 180). 
 
Kielissä on universaali taipumus yhdistää kielellisen muodon kompleksisuus referentin asemaan 
diskurssissa: mitä tutumpi ja aktiivisempi tarkoite on kontekstissaan, sitä yksinkertaisempi on sen 
kielellinen muoto (accessibility hierarchy, mm. Ariel 2008: 44). Monissa kielissä persoonapronomineista 
esiintyy sekä morfologisesti täysiä muotoja että redusoituneita ja kliittistyneitä variantteja. Arielin (2008: 
52) mukaan heprean persoonapronomini ani 'minä' noudattaa vaihtelussaan diskurssihierarkiaa: 
pronominin redusoituneet muodot (an) esiintyvät diskursissa silloin, kun tarkoite on keskustelussa 
jatkuvana topiikkina, kun taas täyttä morfologista muotoa (ani) käytetään mm. topiikinvaihdoskohdissa, 
joissa edeltävässä lähikontekstissa ei esiinny sama referentti. Puheaktipersoonien referentit ovat toisaalta 
diskurssissa luonnostaan esillä, ja siinä ne eroavat olennaisesti kolmannesta persoonasta. 
 
Yksikön 1. persoonan pronominien variaatiota (minä vs. mie vs. mä) on melko paljon tutkittu alueellisesti 
erottavana piirteenä. Vähemmän on kuitenkin analysoitu varianttien vaihtelua diskurssissa tai yksittäisen 
puhujan puheessa (ks. kuitenkin Lappalainen 2004). Selvitän tutkimuksessani, millä tavoin puhujat 
käyttävät hyväkseen persoonamuotojen valikoimaa referenssin ylläpitämiseen. Valikoimaan kuuluvat niin 
subjektin ilmipano ja poisjättö (minä menen vs. menen) kuin persoonapronominien varianttien vaihtelukin 
(minä menin vs. mä menin tms.). Tutkin, onko Arielin (2008) mainitsema diskurssihierarkia sovellettavissa, 
kun tarkasteltavina ovat yksikön 1. persoonan muodot. Onko muotojen vaihtelu satunnaista, vai onko sille 
vuorovaikutuksesta löytyviä motiiveja? Aineistoni on tarkoin rajattu otos Lauseopin arkiston 
murrekorpuksesta. 
 
 
Lähteet 
 
Ariel, Mira 2008: Pragmatics and Grammar. Cambridge University Press, Cambridge. 
Helasvuo, Marja-Liisa 2014: "Jotta suomalaiset voisivat puhua enemmän." Puhetilanteen osallistujat tekstiviestikeskustelussa. – 
Helasvuo, M.-L., Johansson, M. ja Tanskanen, S.-K. (toim.) Kieli verkossa. Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen. SKS, Helsinki. 
Lappalainen, Hanna 2004: Variaatio ja sen funktiot. Erään sosiaalisen verkoston jäsenten kielellisen variaation ja vuorovaikutuksen 
tarkastelua. SKS, Helsinki. 
LaX = Lauseopin X-arkisto. Turun yliopisto. 
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Studying social interaction online 

 

Järjestäjät: Annamari Martinviita ja Marjukka Käsmä (Oulun yliopisto) 
 
Internet research and the study of online social interaction is a multidisciplinary field that encompasses a 
multitude of viewpoints and methods of analysis. Within linguistic research on online interaction diverse 
approaches are employed, including but not limited to ethnography, nexus analysis, discourse analysis and 
corpus analysis. An interest in technologically mediated social interaction also characterizes researchers 
from many other fields from the humanities, educational sciences, social sciences and technical sciences. 
Indeed, a multidisciplinary perspective is required to understand most issues related to the role of the 
internet in society (Dutton & Graham, 2014:9). 
 
Analysts of social interaction online must deal with the constant development and adoption of new 
technologies, causing often unpredictable changes in the social landscapes thus produced (Baym & 
Markham, 2009:vii). The complex intermeshing of online and offline activity poses a challenge of access as 
well as delimiting data; while vast amounts of data are shared every day online, researchers must find ways 
to make academically and ethically sound choices in data collection and analysis (Hine, 2009; Sveningsson 
Elm, 2009). At the same time, it may be difficult to gain a full understanding of social actions online without 
consideration of the offline realities which give rise to them (Hine, 2015; Orgad, 2009). Internet research is 
a young field, and discussions still centre on the best ways of doing research in this new environment, 
supported but unhampered by older methods and understandings which may not reflect current realities 
(Cavanagh, 2007:2). 
 
The aim of this workshop is to bring together scholars from a variety of backgrounds who work with online 
data and share an interest in social interaction. Workshop participants are invited to discuss their own 
methods, interests in and approach to studying online interaction, with a view to fostering discussion on 
differences and similarities, shared challenges, and ultimately potential for collaboration and working 
towards common goals. 
 
 
References 
 
Baym, N. K. & Markham, A. N. (2008). Introduction: Making Smart Choices on Shifting Ground. In Markham, A. N., & Baym, N. K. 
(Eds), Internet inquiry: Conversations about method (pp. vii–xix). 
Cavanagh, A. (2007). Sociology in the Age of the Internet. Maidenhead: Open University Press. 
Dutton, W. H. & Graham, M. (2014). Introduction. In M. Graham & W. H. Dutton (Eds.), Society & The Internet: How Networks of 
Information and Communication are Changing Our Lives (pp. 1–22). 
Hine, C. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury. 
Orgad, S. (2008). How Can Researchers Make Sense of the Issues Involved in Collecting and Interpreting Online and Offline Data? In 
A. N. Markham & N. K. Baym (Eds.), Internet inquiry: Conversations about method (pp. 69–87). 
Sveningsson Elm, M. (2008). How Do Various Notions of Privacy Influence Decisions in Qualitative Internet Research? In A. N. 
Markham & N. K. Baym (Eds.), Internet inquiry: Conversations about method (pp. 69–87). 
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Marjukka Käsmä 
University of Oulu 
 

On researching discriminatory social constructs online using nexus analysis 

 
Using nexus analysis (Scollon & Scollon, 2004), I study online interaction in games to describe how 
discriminatory social constructs emerge in player culture. Nexus analysis is well-suited to this task, as it 
allows the use of several methods and ways of viewing interaction. 
 
Social actions (Norris & Jones, 2005) are seen here as what ultimately create social issues at the level of 
day-to-day life – also in the virtual worlds of online games. These social actions are considered from the 
perspective of the personal pasts, (power) relationships and situated discourses which allow them to take 
place in the form that they do. The constraints and affordances of the tools used for the actions are also of 
interest. In practice this translates to ethnographic, participatory observation of playing games, and 
multimodal analysis of player culture outside the game (e.g., forums, blogs and e-sports). 
 
This approach offers many practical challenges. Game culture, for instance, is a wide concept which spans 
multiple nations and many demographics. Identifying aspects of real-life historical bodies which are 
relevant to social actions can therefore become difficult. Overcoming these challenges is worthwhile, 
however, as this research can give insight into how we may design more accessible virtual environments. 
 
 
References 
 
Norris, S. & Jones, R. H. (eds). 2005. Discourse in Action: Introducing Mediated Discourse Analysis. London, Routledge. 
Scollon, R. & Scollon, S. W. 2004. Nexus analysis : discourse and the emerging internet. London, Routledge. 
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Liisa Kääntä 
Vaasan yliopisto 
 

Exploring interactional transparency in formal online and mediated settings 

 
This presentation discusses the dimensions of digital interaction from two perspectives. First, I will 
introduce my post-doctoral research that deals with the interactional transparency of communication and 
language use in public organizations, and more specifically in official and unofficial settings. The data will 
consist of situations, where technology plays some kind of a role in the communication or which are fully 
mediated by technology. For example, Nielsen (2016) has recently observed doctors' use of computers in 
practice consultations while interacting with patients.  I explore how and with which methods it is possible 
to study digital interaction in these contexts (e.g. Giles, Stommel, Paulus, Lester & Reed 2015). 
 
Second, I will discuss those affordances that research on digital interaction and multimodal interaction can 
provide for investigating the diverse and complex concept of transparency. What kinds of dimensions are 
invoked in doing research and talking about research on the transparency of language use as part of 
organizational communication and technological turning point (see e.g. Darics 2015)? 
 
My post-doctoral research is at its initial stage and data collection is still under way. For these reasons, I will 
focus on the theoretical and methodological reflection of interactional transparency instead of empirical 
observations and findings. 
 
 
References 
 
Darics, E. (2015). Writing Online: A Guide to Effective Digital Communication at Work. Business Expert Press. 
Giles, D., Stommel, W., Paulus, T., Lester, J. & Reed, D. (2015). The micro-analysis of online data: The methodological development 
of “digital CA”. Discourse, Context & Media 7, 45−51. 
Nielsen, S. B. (2016). How doctors manage consulting computer records while interacting with patients. Research on Language and 
Social Interaction 49 (1), 58-74.  
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Annamari Martinviita 
University of Oulu 
 

Using ethnography and nexus analysis to study online community: some methodological 

considerations and insights 

 
The study of online social interaction is still a relatively young field with many questions as yet unanswered 
regarding the optimal ways of conducting research. At the same time, the social scenes online continue to 
change and multiply at a pace which poses particular challenges for academics in terms of methodological 
flexibility and self-awareness (Baym & Markham, 2009).  Thus it is imperative that those conducting 
research online actively scrutinize their methods and share their insights. This paper explores the 
experiences gained during the course of a PhD study on online community with ethnographic case studies 
in three different online environments. 
 
In the process of data collection, the project uncovered issues central to any study focusing on social 
interaction online: ethical ways of collecting and using data that is (in principle) publically available; 
methods of storing and analysing electronic data; and the issue of delimiting: what does “online” mean, 
what is the role of the “offline”, and how should these be approached? This paper offers some insights on 
these questions and suggests directions for further endeavour in these areas. 
 
As the ethnography progressed, it became clear that a qualitative, discourse-oriented study did indeed 
have new insights to offer on the topic of online community in a field dominated by the quantitative 
approaches typical in the fields of psychology and sociology: a focus on the interaction that gives birth to 
community experiences highlights aspects of online community that existing studies have not discussed. At 
the same time, the research approach based on online ethnography and nexus analysis (Scollon & Scollon, 
2004) introduced new challenges related to access to informants and needs for particular kind of data. This 
paper describes these challenges and offers some thoughts on the suitability of this research approach to 
different research aims and environments.  
 
 
References 
 
Baym, N. K. & Markham, A. N. (2009). Introduction: Making Smart Choices on Shifting Grounds. In Markham, A.N. & Baym, N.K. 
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Elina Salomaa 

University of Vaasa 
 

Social television as a medium for constructing fandom 

 
This study examines the use of Twitter as a medium for constructing fandom while watching television.  
This kind of live tweeting activity is particularly common during global sports events, and thus this study 
focuses on one of the biggest sports event in the world, FIFA World Cup 2014. TV viewers worldwide are 
allowed to participate in this media spectacle as it unfolds via second screen. Audience members are able 
to engage with each other, and even to see their own tweets as a part of the broadcast itself.  This kind of 
reciprocity between producers and viewers is here referred to as social television. 
 
This study focuses on the Finnish live tweeters watching the World Cup broadcasted by YLE. The concern 
here is to analyze how they construct their fandom by tweeting via formal hashtag #ylemmfutis. Since the 
Finnish national team did not compete in Brazil, Finnish audience did not have a “natural” target for their 
fandom, and thus they needed to construct their fan positions by themselves. This study therefore 
approaches the problem with a concept of discursive positioning: live tweeters are constructing their 
fandom by taking different kinds of positions in their tweets. Fandom thus is not seen as a stable identity, 
but a situationally negotiated position. This study is also interested in how the broadcast is involved in the 
construction process of an audience and their fandom. 
 
The key findings demonstrate that the selection of a team to support in the World Cup spectacle is seen as 
a socio-normative practice. This selection can be made by constructing either explicit or implicit 
positioning. In both ways, it is common that the created fan positions are tied to various kinds of shared fan 
practices. The role of the broadcast is to provide a model for ideal fandom, and invite the audience to 
identify with it. 
 
 
References 
 
Davies, Bronwyn & Rom Harré (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. Journal for the Theory of Social Behaviours, 
20 (1), 43–63. 
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Totuus piilee yksityiskohdissa: Etymologisen tutkimuksen metodiikasta ja mahdollisuuksista 

 

Järjestäjät: Janne Saarikivi, Sampsa Holopainen, Juha Kuokkala ja Niklas Metsäranta (Helsingin yliopisto) 
 
Työpajan järjestää Koneen säätiön rahoittama Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen 
oppiaineen tutkimushanke Periytyminen ja lainautuminen uralilaisten kielten historiassa. 
Tutkimushankkeen keskeinen idea on, että monet uralilaisten kielten epäsäännölliset äännesuhteet ovat 
syntyneet, koska osa sanastosta ei periydy suoraan uralilaisesta kantakielestä nykykieliin vaan on 
lainautunut kielikunnan haarasta toiseen kantakielen jo hajottua. Tämä uusi näkökulma mahdollistaa 
periaatteessa etymologisissa sanakirjoissa esiintyvien kysymysmerkein varustettujen epäsäännöllisten 
etymologioiden uudenlaisen tarkastelun ja auttaa samalla löytämään suuren joukon uusia etymologioita. 
Kun vanhojen kantakielten sanastokorpuksesta pyyhitään myöhemmät sisäiset lainat pois, on mahdollista 
lähestyä myös täsmällisempää käsitystä niiden äännerakenteesta ja eri nykyisten suomalais-ugrilaisten 
kieliryhmien välisistä äännesuhteista. 
 
Työpajaa jossain määrin vastaava symposiumi pidettiin Oulussa viime vuonna järjestetyn 
fennougristikonferenssin (CIFU12) yhteydessä (järjestäjä Ante Aikio). Nyt tarkoituksena on jatkaa tämän 
symposiumin linjaa ja herättää samalla uutta kiinnostusta etymologiaan suomalaisessa kielitieteellisessä 
yhteisössä laajemminkin. Kutsumme työpajaan paitsi fennougristeja ja fennistejä myös muiden kielten 
tutkijoita sekä sanaston, muoto- ja äännehistorian yhteyksistä kiinnostuneita kollegoja. Luonnollisesti 
sisäisen lainautumisen tutkijoiden ohella myös kielikuntien välisten kontaktien tutkijat ovat tervetulleita. 
Työpajassa pidettävien esitelmien pohjalta on tarkoitus toimittaa artikkelikokoelma tutkimushankkeen 
puitteissa. 
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Levikki nuoren sisäisen lainautumisen kriteerinä 

 
Esitelmässä tarkastellaan levikkiä itämerensuomalaisten lähisukukielten välisen sisäisen lainautumisen 
kriteerinä. Tämä toteutetaan kahden tapaustutkimuksen pohjalta. Ensimmäinen tarkasteltavista 
kontaktitilanteista on viron rantamurteen ja suomen murteiden kontakti, toinen Inkerinmaan ja Koillis-
Viron alueella tapahtunut vatjan, inkeroisen, viron ja suomen murteiden kontakti. Itämerensuomalaiset 
kielimuodot ovat lingvistisesti niin lähellä toisiaan ja niissä on niin paljon aidosti yhteistä sanastoa, että 
perinteisesti näiden lähisukukielten yhteiset sanat on tavallisesti katsottu yhteisen kantakielen tasolta 
periytyviksi kaikissa kielimuodoissa. Etymologisissa sanakirjoissa on usein tyydytty vertaamaan sanoja 
toisiinsa esittämättä mitään niiden alkuperästä (lukuunottamatta useita viron Kuusalun murteen 
suomalaislainoja), jopa niin, että yhdenkin pitäjän levikki on saattanut riittää siihen, että tarkasteltavaa 
sanaa on pidetty kaikissa kielimuodoissa yhtä vanhana. Varieteettikohtaisissa sanakirjoissa 
itämerensuomen sisäistä lainautumista on merkitty jossakin määrin (parhaiten Laakso toim. 1995, Vatjan 
kielen Joenperän murteen sanasto), mutta lainasuhteiden ja diffuusion suunnan määritteleminen vaatii 
sanaston ja sen levikkitietojen yksityiskohtaista perkaamista. Nuorempaa lainautumista tunnistettaessa 
levikki on lähes ainoa kriteeri, jonka avulla suhteet ovat löydettävissä, sillä tässä sanastossa 
itämerensuomalaisten kielten kohdalla ei juuri ole sellaisia äänteellisiä vastaavuuksia, joiden perusteella 
lainautuminen olisi havaittavissa. Vanhempia substraattikerrostumia eroteltaessa äänneasusta voidaan 
toisinaan saada tukea, mistä esimerkkinä on toinen tapaustutkimuksista. 
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Marin indoeurooppalaisista lainoista 

 
Esitelmämme tarkoituksena on pohtia marin kielen indoeurooppalaisperäisen lainasanaston tutkimuksen 
mahdollisuuksia ja haasteita. Vaikka uralilaisten kielten indoeurooppalaiset lainasanakerrostumat ovat 
olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena 1800-luvulta lähtien, on viimeaikaisimmassa uraauurtavassa 
tutkimuksessa (Koivulehto 2001a & b) mari jäänyt sivuosaan. Marin sijainti kielikuntansa maantieteellisessä 
ytimessä ja luultavasti uralilaisen kantakielen puhuma- ja hajoamisalueen läheisyydessä tekee kuitenkin 
marin etymologian tutkimisen merkittäväksi kielikunnan historian kannalta. Mari on myös luultavasti 
sijainnut lähellä iranilaisten kielten melko myöhäistäkin puhuma-aluetta, joten uusiakin iranilaisia lainoja 
voi marin sanastosta mahdollisesti löytää. 
 
Marin indoeurooppalaislainat voivat myös tarjota evidenssiä uralilaisten kielten taksonomiaa ja varhaista 
murteutumista tutkittaessa, sillä marin taksonominen asema läntisempien ja itäisempien uralilaisten 
haarojen välissä on toistaiseksi epäselvä, osittain äännehistorian epäselvyyksien takia. 
 
Tutkimusaiheemme on sikäli ajankohtainen, että marin vokaalihistoria on hiljattain saanut selvennystä 
(Aikio 2014), samoin uralilaisten kielten äännehistorian tutkimus on yleisestikin kehittynyt viime vuosina, 
mikä antaa hyvät valmiudet marin aiemmin etymologioimattoman sanaston tarkasteluun sekä aiempien 
etymologioiden kriittiseen arviointiin. 
 
Esitelmämme tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 1) Onko mahdollista löytää uusia, pelkästään mariin 
rajoittuvia indoeurooppalaisia lainoja? 2) Ovatko aiemmin esitetyt, mariin rajoittuvat indoeurooppalaiset 
lainaetymologiat uskottavia? 3) Jakaako mari (myöhäisiä) iranilaisia lainakerrostumia permiläiskielten tai 
läntisempien uralilaisten kielten kanssa? 
 
Kielikunnan sisäinen lainautuminen tarjoaa niin ikään oleellisen näkökulman marin indoeurooppalaisiin 
lainoihin, sillä ainakin osa lainoista on nähtävästi saatu permiläiskielten välityksellä (esim. marin ožo ’ori’ ja 
ördyž ’sivu, laita; kylki’). ördyž yhdessä sanan erde ’reisi’ kanssa muodostavat ns. etymologisen dupletin 
(sanaparin, jossa toinen sana on pystysuoraa perintöä aikaisemmasta kantakielivaiheesta ja toinen taas on 
lainaa kielihaarojen välillä). Marin erde on vanha perintösana ja ördyž puolestaan lainaa kantapermin asusta 
*ördVs (joka viime kädessä on johdos samaisesta asuun *ertä palautuvasta indoeurooppalaisesta lainasta).  
Huomionarvoista on lisäksi, että mariin on saattanut kulkeutua indoeurooppalaista, erityisesti iranilaista, 
sanastoa myöhemmän turkkilaisen vaikutuksen mukana. Marin vanhemmat indoeurooppalaiset lainat ovat 
saattaneet hautautua uudemman turkkilaisen sanaston alle. Kontaktikielten moninaisuus ja välillisen 
lainautumisen mahdollisuus tekeekin marin sanaston tutkimuksesta erityisen haastavaa ja mielenkiintoista. 
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Jytky 

 
Sana jytky tuli muotisanaksi vuonna 2011, jolloin Perussuomalaisten silloinen ja myös nykyinen 
puheenjohtaja Timo Soini mahtaili puolueensa suurta vaalivoittoa lauseellaan ”nyt tuli iso jytky”. Nykyään 
kyseisellä sanalla tarkoitetaan jonkin puolueen tai ehdokkaan murskavoittoa vaaleissa.  
 
Tarkoituksenani on tarkastella sanan jytky johto-opillista ja semanttista muodostumista. Johto-opillisesta 
näkökulmasta jytky-sana kuuluu samaan pesyeeseen kuin mm. jytistä, jytke, jytkähtää, jysähtää ja jyskiä, 
jotka ovat raskaiden esineiden aiheuttavaa ääntä kuvaavia onomatopoeettisia sanoja. Niiden sanojen 
vartaloainekseksi voidaan abstrahoida äänneasu *jüc-, jota vastaa pohjoissaamen jahcat ’narista, natista’ 
(Kulonen 2010, 103). Sana jytky sisältää sanansisäisen konsonantin k, jonka leviäminen 
onomatopoeettisissa sanoissa korostaa äänen kestävyyttä ja voimakkuutta.  
 
Yllättävää tapahtumaa voi metaforisesti kuvata pamauksella tai sitä aiheuttavalla esineellä eli pommilla 
(esim. uutinen oli aikamoinen pommi; maaottelutappio oli aikamoinen paukku). Havainnollistan 
dokumentoitujen aineistojen (mm. Suomen murteiden sanakirja, Kielipankki) valossa, että jyt ja jys -
vartaloisilla sanoilla kuvataan juuri pamahtavaa ääntä. Lisäksi esittelen internetistä löytyvää 
mielenkiintoista havaintoa, että jytky-sanalla on tarkoitettu kotitekoista pommia.  
 
Toisaalta murteissa jytky-sana merkitsee pamahduksen lisäksi myös isoa tai jykevää oliota (esim. on iso 
jytky tuo tukki. Nurmes). Tässä merkityksessä jytky-sanaan näen kuitenkin rinnastuvan alkuperältään 
tuntemattoman sanan jätkä, jonka alkuperäinen merkitys lienee ’vankka olio’ (esim. se oĺ lihava jätkä se 
hevone. Vieremä). Sanan jätkä kanssa rinnastuvat murteelliset adjektiivit jätevä ja jäsevä, jotka myös 
merkitsevät vankkaa oliota, esim. jätevä koivu. Nivala; jäsövästi tehty viitakevars. Pielavesi). Olettamukseni 
on siis, että murteissa esiintyvät jytky-sanan merkitykset ’pamaus’ ja ’iso (vankka) olio’ eivät ole 
polyseemisiä vaan homonyymisiä.  
 
Esitelmäni on osa väitöskirjantutkimustani, jonka aiheena ovat suomen kielen onomatopoeettisten sanojen 
muodostuminen ja neutraalistuminen. 
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Vartalovokaalien substituutioista itämerensuomen germaanisissa lainasanoissa 

 
Kielen kehityksen esihistoriallisia vaiheita selvitettäessä on sukukielten välisen vertailun ja kielihaaran 
sisäisen rekonstruktion ohella tärkeänä tiedonlähteenä toisista kielikunnista saadut lainasanat. 
Itämerensuomalaisten (ims.) kielten tapauksessa huomattavin lainasanojen lähde eri aikoina ovat olleet 
germaaniset kielet. Ims. kielissä on n. 500–1000 lainasanaa, jotka on saatu kantagermaanisesta tai sitä 
ajallisesti lähellä olevasta kielimuodosta, joten materiaalia tutkimukseen on suhteellisen runsas määrä. 
Kantagermaanin lisäksi voidaan erottaa ajallisesti vanhempi esigermaaninen sekä nuorempi 
kantaskandinaavinen lainakerrostuma. Näiden erottaminen on lähtökohtaisesti tapahtunut germaanisten 
kielten tunnetun äännehistorian perusteella, mutta lainojen kronologiaa voidaan tarkentaa myös ims. 
äännehistorian ja fonotaksin kehityksen pohjalta sekä vastavuoroisesti tehdä lainojen perusteella päätelmiä 
näihin liittyen. 
 
Näkemykset ovat vaihdelleen sen suhteen, miten tarkkaan ims. kielten vanhoissa lainasanoissa 
vartalovokaalien (painottoman tavun vokaalien) voidaan katsoa vastaavan lähtökielen vokaaleja. Setälä ja 
Karsten pitivät germ. lainasanojen a/o-vartalovokaaleja lähtömuotojen iän heijastajina: jos kgerm. ō-
vartalon lainavastineessa oli -a, täytyi sanan olla lainattu ennen ieur. -ā > kgerm. -ō -muutosta (vastaavasti 
ieur. o > kgerm. a). Sen sijaan Collinderin mukaan ims. -o/-u-vartalojen todistusarvo on vähäinen, koska 
sekä perityistä että lainatuista -a-sanoista on sekundaaristi muodostettu paljon -o/-u-johdoksia. Sittemmin 
Koivulehto kritisoi myös vanhimpien ims. -a-vastineiden todistusarvoa, koska alkuaan ural. puolella ei ollut -
o-vartaloita. Lainojen äännevastaavuuksia tarkemmin kartoittamalla voisi kuitenkin olla mahdollista tuoda 
lisävalaistusta ims. o-vartalojen produktiivistumisen ikään. 
 
Hofstran (1985) ja Sundbergin (2001) aineistojen perusteella ims. germaanilainoissa on selvä tendenssi: 
Ims. A-vartaloiden mahdollisissa originaaleissa dominoivat selvästi germ. -a-/-an-vartalot. Näihin verrattuna 
ims. O-vartaloilla on merkittävästi suurempi osa germaanisia -ō-/ōn-vastineita. Kuitenkin vastineet ovat 
osittain tendenssistä poikkeavia, ja kuvaa kirjavoittaa se, että sekä lainalähde- että kohdepuolella samasta 
vartalosta voi olla eri vokaalin sisältäviä johdosvariantteja. Germaanilainojen substituutiosuhteita 
selvitetään oheisessa esitelmässä myös LÄGLOS:n aineiston valossa erityisesti kiinnittäen huomiota siihen, 
voidaanko vartalovokaalien substituutioissa nähdä erilaisia kerrostumia sanojen äänteellisiin ja fonotaktisiin 
piirteisiin ja siten lainojen ikään liittyen. 
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2010-luvun metateoreettisia indoeuropeistisia katsauksia etymologisointiin 

 
Uusi vuosituhat on historiallisessa kielentutkimuksessa tuonut monia aineistoja uudella tavalla historiallisen 
kielentutkimuksen keskiöön, erityisesti laajojen korpusaineistojen automaattisen käsittelyn kontribuutio 
historiallisen syntaksin ja morfologian tutkimukseen on ollut merkittävä. Kielten ryhmittely alahaaroihin on 
sitä vastoin ollut suuremmassa määrin metodologisesti kiistanalainen. Tätä keskustelua on käyty erityisesti 
indoeurooppalaisen kielikunnan sisällä. 
 
Kuitenkin myös historiallinen fonologia ja etymologia ovat läpikäyneet ison joukon metodologisia 
uudistuksia, eritoten edesmenneen Jorma Koivulehdon toimesta. Etymologian teorian kehittyminen on 
mahdollistanut uusien etymologioiden löytämisen ja vanhojen kriittisen tarkastelun. Historiallinen 
fonologia on niin ikään läpikäynyt suuren muutoksen ja on jo nyt kypsässä vaiheessa siten, että se 
muodostaa pohjan morfologian teoreettiselle käsittelylle ja analyysille. Näin ollen tieteenalalla on yhteinen 
pohja, jonka tulokset mahdollistavat yksityiskohtien tarkan analyysin; kuitenkin tämä on eri 
puheenvuoroissa jäänyt vaille huomiota. 
 
Esitelmässämme pohdimme, millä tavoin eri tahojen toimesta esitetyt vaihtoehtoiset metodologiat 
soveltuvat yleensäkään historiallisen fonologian ja etymologian analyysiin. Erityisesti huomion kohteena 
ovat erilaiset ryhmittelytekniikat, erilaiset ajoitusmenetelmät ja etymologisoinnit. 
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Rinnakkaislainautuminen äännehistoriaa vääristävänä ilmiönä 

 
Esitelmässäni tarkastelen äännehistorian näkökulmasta lainasanojen rinnakkaisen omaksumisen 
vaikutuksia kielihistorian tutkimukseen. Erotan toisistaan kaksi ilmiön alatyyppiä: eriyttävän ja lähentävän 
rinnakkaislainautumisen. Edellinen tuottaa suhteellisen helposti tunnistettavia epäsäännöllisyyksiä 
lainasanoihin itseensä: yksinkertainen esimerkki on suomen kahvi ~ viron kohv. Jälkimmäinen sen sijaan 
tuottaa perintösanastoon naamioituvia lainasanoja, jotka voivat puolestaan saada alkuperäiset 
äännelailliset suhteet vaikuttamaan epäsäännöllisiltä. 
 
Tarkempana tapaustutkimuksena esitän havaintoja uralilaisten kielten vanhojen indoiranilaisten 
lainasanojen ajoittamisesta suhteessa itäisimpien uralilaisten kielten kehityksen sisäiseen kronologiaan. 
Ehdotan eräiden vanhastaan tunnettujen lainasanojen, mukaanlukien sata, edustavan lähentävää 
rinnakkaislainautumista: vaikka sanoille voidaan rekonstruoida yhteinen kantamuoto, ne eivät silti palaudu 
yhteiseen suomalais-ugrilaiseen/uralilaiseen kantakieleen, vaan ovat jo eräiden kielihaarojen 
erityiskehityksiä myöhäisempiä. 
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Adjektiiviattribuuttien muodostusmekanismit kantasaamessa 

 
Tämä tutkimus pureutuu saamen kompleksisen adjektiivijärjestelmän selvittämiseen etymologisten 
apuvälineiden keinoin. Tässä esitelmässä käsittelen kantasaameen palautettuja adjektiiveja. Jaan ne iän 
mukaan niihin, joille on vastineita muissa uralilaisissa kielissä ja niihin, joilta vastineet puuttuvat. 
Tavoitteena on selvittää näiden kahden ryhmän sanojen attribuutti- ja predikatiivimuotojen 
muodostusmekanismeja. 
 
Saamessa suurella osalla adjektiiveista on erillinen attribuuttimuoto ja attribuutinmerkinnän on katsottu 
syntyneen kantasaamessa. Tutkimus perustuu olettamukseen, että kantasaamessa syntyneellä 
attribuuttijärjestelmällä attribuutin merkintä olisi tehty suffiksilla *-s (Rießler 2006). Nykyisistäkin 
saamelaiskielistä todetaan (esim. Sammallahti 1998), että mikäli adjektiiviattribuuttia merkitään suffiksilla, 
se on -s. Näin on esimerkiksi pohjoissaamessa monien -at-päätteisten adjektiivien laita; esimerkiksi 
ruoksat ’punainen’ saa attribuuttimuodossa päätteen -es: rukses.  
 
Tässä tutkimuksessa haastan käsityksen suffiksista -s attribuutin merkinnän funktiossa, sillä monen vanhan 
sanan kohdalla attribuuttina esiintyy johtamaton muoto, kun taas predikatiivimuotoon on lisätty johdin -s. 
Tällainen on esimerkiksi sana ođas ’uusi’ (muoto pohjoissaamea), jonka attribuuttimuoto ođđa on 
äänteellisesti suomen sanaa uusi vastaava ja palautuu uralilaiseen kantakieleen. Sen sijaan 
predikatiivimuoto on heikossa asteessa ja siihen on lisätty suffiksi -s; ođas. Ilmiö näyttää olevan sama 
kaikissa saamelaiskielissä, mikä tarkoittaa sitä, että se palautuu kantasaameen. Sama ilmiö näkyy myös 
tuoreemmissa lainasanoissa; kantasaameen palautuva pohjoissaamen stuoris ‘suuri’ (< skand, vrt. ru stor) 
on attribuuttimuodossa stuorra. Kysymys kuuluukin: millainen analogia kantasaamen adjektiivijärjestelmän 
muodostumisen taustalla on? 
 
Tutkimuksessa selvitän, mikä on suffiksin -s funktio eri ikäisissä sanoissa. Kysymys on, poikkeaako 
kantasaamea vanhempien sanojen attribuutinmuodostus kantasaamen aikana tulleista sanoista. Sanojen 
ikään perustuvan metodin avulla yritän saada mahdollisen sananmuodostuksellisen analogian näkyviin. 
Aineistona tässä tutkimuksessa käytän Juhani Lehtirannan Yhteissaamelaista sanastoa (2001). 
 
Taustahypoteesina on, että vanhoille sanoille olisi muodostettu eri tavalla attribuutti- ja predikatiivimuoto 
kuin nuoremmille sanoille, joilla ei ole vastineita muissa sukukielissä. Tämä voi olla myös yksi syy siihen, 
miksi kantasaamessa syntynyt adjektiiviattribuuttijärjestelmä on kehittynyt monimutkaiseksi systeemiksi. 
 
 
Aineisto 
 
Lehtiranta, Juhani: Yhteissaamelainen sanasto. SUST 200. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 
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Eräs etymologisen tutkimuksen logiikan pulma 

 
Álgu-tietokanta (http://kaino.kotus.fi/algu) on Kotimaisten kielten keskuksen vuodesta 2006 lähtien 
ylläpitämä etymologinen arkisto, joka keskittyi alussa saamelaiskieliin. Nykyään tietokantaa kartutetaan 
ensisijaisesti suomen kielen osalta, minkä takia puhutaan myös Alku-tietokannasta. 
 
Alku on relaatiotietokanta. Etymologioinnissa operoidaan paljon epävarmuuksilla ja todennäköisyyksillä. 
Usein sanojen alkuperän selityksiä on useita. Olemme kehittäneet tietokantaan formalismin, jolla 
tutkimustuloksia voidaan esittää mahdollisimman selkeästi, mutta yksinkertaistamatta liikaa tai vääristäen. 
Käytössä on neliasteinen skaala: 
 
Suhde on esitetty varmana (esim. sm kala = unk hal). 
Suhde on esitetty epävarmana (esim. mukava ?< germ) 
Se, että ei ole suhdetta, on esitetty epävarmana (esim. aamu ?≮ ammoin) 
Se, että ei ole suhdetta, on esitetty varmana (esim. valmis ≮ germ) 
Näillä välineillä voidaan kuvata aika hyvin vastine-, johto-, laina- ja vertaussuhteita. Jotkin etymologiset 
pohdinnat haraavat kuitenkin vastaan, niitä on vaikeaa syöttää tietokantaan. Osoittautuu, että tämä 
vaikeus ei oikeastaan johdu valitsemastamme formalismista, vaan kyse on enemmän etymologioinnin 
periaatteesta, oikeastaan logiikasta. 
 
Kun suomen kielen sanojen tutkimuksessa on viime vuosina saatu runsaasti uusia tuloksia nimenomaan 
lainasanatutkimuksen puolella, on luonnollista, että pulma on tullut erityisesti esille lainasanatutkimuksen 
yhteydessä. En käytä pulman esittelyssä konkreettista etymologiaa, vaan käytän geneeristä merkintätapaa, 
koska en halua pohdituttaa tietyn etymologian olemusta. Haluan sen sijaan virittää keskustelua periaatteen 
tasolla. 
 
Suomen kielen sanalle x esitetään vaikkapa germaaninen lainaetymologia. Vertailukohteeksi esitetään 
sanue a. Lisäksi esitetään, että lähtökohdaksi sopisivat myös sanueet b ja kenties c:kin. Sana x on 
siis ”varmasti” germaaninen lainasana. Mutta onko asia näin? Eikös se, että voidaan esittää eri sanueita 
lähtökohdiksi, pikemmin vähennä etymologian varmuutta? Jos kumpikin sanue on etymologisessa mielessä 
yhtä vahva originaaliehdokas, kummankin etymologian varmuus putoaa 50:een prosenttiin, jos 
vaihtoehtoja on kolme, niin 33:een prosenttiin. Silloin merkintätapamme olisi seuraava: 
Esitetään germaaninen laina ja verrataan sanueeseen a: x < germ, vrt. a 
Esitetään germaaninen laina, vertaus sanueisiin a ja b: x ?< germ, vrt. a 
    x ?< germ, vrt. b 
  

http://kaino.kotus.fi/algu
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Janne Saarikivi 
Helsingin yliopisto 
 

Kohti etymologioiden typologiaa 

 
Esitelmässäni pohdin mahdollisuutta kehittää etymologisen tutkimuksen metodeja semanttisten 
muutosten typologiaa kehittämällä. Eri kielten sanaston syntymotivaatioita vertailemalla on mahdollista 
kehittää etymologioiden typologia, joka auttaa huomattavasti kehittämään etymologioiden luotettavuuden 
arviointia ja antaa suuntaa alkuperältään tuntemattoman sanaston etymologioiden etsimiselle. 
 
Esitelmän taustalla oleva tutkimus on suoritettu vertailemalla mm. värien, tunteiden, metallien, 
jumaluuksien, perusliikkeiden, spatiaalien, ajanilmausten ja säätä kuvailevan sanaston alkuperää n. 20 
kielessä, jotka edustavat pääosin uralilaistan ja indoeurooppalaista kielikuntaa. Vertailumateriaalia on 
haettu myös mm. kiinasta, japanista, arabiasta ja austronesialaisista kielistä. 
 
Tutkimuksen keskeiset löydökset liittyvät erityyppisen sanaston lainautumiseen (mm. ns. kulttuuri- ja 
substraattilainojen erottamiseen toisistaan) sekä merkitykseltään stabiilin ja nopeasti vaihtuvan sanaston 
erottamiseen toisistaan. Keskeisiä tuloksia ovat myös erityyppisen sanaston kehityksen korrelaatiot. Mm. 
spatiaalit ovat usein syntyneet helposti metaforistuvista sanoista kuten ruumiinosien nimityksistä, jotka 
ovat myös monien merkitykseltään abstraktien sanojen kuten mm. mentaalisia tiloja ja kognit kuvaavien 
sanojen taustalla. 
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Työelämän kieltä tutkimassa 

 

Järjestäjät: Suvi Honkanen (Tampereen yliopisto) ja Riikka Nissi (Jyväskylän yliopisto) 
 
Viime vuosikymmenten sisällölliset ja rakenteelliset muutokset työelämässä ovat luoneet uudenlaisia 
kytköksiä työn ja kielen välille (esim. Johansson ym. 2011; Nissi & Honkanen 2015). Samalla nämä 
muutokset ovat vaikuttaneet siihen, millaisia kielellisiä ja viestinnällisiä valmiuksia erilaisissa nyky-
yhteiskunnan ammatillisissa konteksteissa toimiminen edellyttää. Monien organisaatioiden perustehtäviä 
hoidetaan nimenomaan kielen käytön avulla. Viestinnän ja vuorovaikutuksen rooli on keskeinen myös 
organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Vaikka työn ”kielellistyminen” on ollut erityisen selvää 
tieto- ja asiantuntijatehtävissä, ovat tietoyhteiskunnan kehityskulut vain yksi kielentutkimukselle otollinen 
työelämän tutkimuksen konteksti. Kun työnteko digitalisoituu, globalisoituu, pirstaloituu ja eriarvoistuu, 
kysyntää on monenlaisille rinnakkaisille avauksille ja näkökulmille. 
 
Tässä työpajassa kartoitetaan, millaista tutkimusta työelämän kielenkäytöstä ja työn ja kielen suhteista 
Suomessa tällä hetkellä tehdään. Samalla pohditaan, millaisesta kielityötä tai työn ja kielen yhteyksiä 
käsittelevästä tutkimuksesta suomalainen yhteiskunta ja kielentutkijat itse voisivat tulevaisuudessa hyötyä. 
Tarkasteltavaksi asettuu erityisesti kysymys kielitieteestä osana työelämätutkimuksen monitieteistä 
tutkimuskenttää sekä kielitieteellisten analyysien suhde tutkimuksen kohteena oleviin toimijoihin. Miltä 
muilta tieteenaloilta työelämän kielenkäyttöä tutkivat lingvistit ammentavat tai voisivat ammentaa? Mitä 
kielentutkija voi antaa kentälle itse? Kuinka lingvisti rantautuu tutkimuksen kohteena oleviin 
työelämäkonteksteihin keräämään aineistoa tai yleistajuistamaan ja soveltamaan tuloksiaan? 
 
Työpaja kytkeytyy Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA:n yhteyteen marraskuussa 2015 
perustetun Työelämän kieli -tutkimusverkoston toimintaan. Verkoston perustajajäsenet edustavat eri 
yliopistoja ja ovat tutkimuksessaan keskittyneet ammatillisen kielenkäytön tarkasteluun eri näkökulmista. 
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteitä tutkii Suomessa kuitenkin laajempikin tutkijajoukko. 
Työpajan tavoitteena on koota tätä joukkoa yhteen ja helpottaa näin kontaktien luomista, meneillään 
olevista hankkeista keskustelemista, tutkimuksen eteenpäin kehittämistä sekä keskusteluyhteyksien 
vahvistamista työelämän kielenkäytön tutkijoiden ja (akateemisen maailman ulkopuolisen) työelämän 
välillä. 
 
Työpajaan toivotaan esityksiä, jotka esittelevät meneillään olevaa tutkimusta työpajan keskeisiä 
kysymyksenasetteluja tematisoiden. Työpaja päätetään työpajan antia ja kielitieteellisen 
työelämätutkimuksen suuntia pohtivaan yleiskeskusteluun. 
 
 
Lähteet 
 
Johansson, M., Nuolijärvi, P. & Pyykkö, R. (toim.) (2010). Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. Helsinki: SKS. 
Nissi, R. & Honkanen, S. (2015). Kielityön uudet muodot – kielentutkijan katse tieto- ja osaamisyhteiskuntaan. – Kieli, koulutus ja 
yhteiskunta 12/2015. 
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Salli Kankaanpää 
Kotimaisten kielten keskus 
 

Kielenhuollon tarvitsema tutkimus ja ajatuksia yhteistyöstä sen edistämiseksi 

 
Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) yhtenä lakiin perustuvana tehtävänä on suomen kielen huolto ja 
siihen liittyvä tutkimus. Kielenhuoltajana Kotus antaa suosituksia ja ohjeita suomen kielen käytöstä, tarjoaa 
kielenhuollon palveluja, kuten neuvontaa ja koulutusta, sekä vaikuttaa kielenkäyttöön esimerkiksi 
julkaisuilla, lausunnoilla ja työryhmien jäsenenä. Kielenhuolto kohdistuu yleiskieleen, nimistöön ja 
virkakieleen. Kotus tarvitsee tutkimusta erityisesti käytännön kielenhuoltotehtäviensä tueksi (Kankaanpää 
2015). Viime vuosina Kotuksessa on tutkittu mm. kielenhuollon historiaa (Kolehmainen 2014), tehty 
kyselyjä esimerkiksi viranomaisten kielenkäytöstä ja nimistönsuunnittelusta, kansalaisten 
kielenhuoltoasenteista (Korhonen ja Lappalainen 2013) ja nimien taivuttamisesta sekä laadittu selvityksiä 
yleiskielen kieliopillisesta vaihtelusta ja muuttumisesta mm. Kielitoimiston kielioppioppaan (2015) 
tarpeisiin. Yleiskielen sanaston muuttumista seurataan jatkuvasti Kielitoimiston sanakirjaa varten. 
 
Kotuksen omat tutkimusresurssit ovat pienet, ja kielenhuoltoon liittyvää tutkimusta tehdään lähinnä 
kielenhuollon asiantuntijatehtävien ohessa. Jotta kielenhuollon kannalta tärkeitä aiheita tutkittaisiin 
laajemmin, Kotus pyrkii yhteistyöhön yliopistojen ja muiden tahojen kanssa. Jo nyt Kotuksen asiantuntijat 
esimerkiksi ohjaavat kielenhuoltoon liittyviä väitöskirjoja. Esitelmässäni esittelen Kotuksen suunnitelmissa 
olevia uusia tapoja kielenhuollon tutkimukseen liittyvän yhteistyön edistämiseksi: aihepankkia, tutkijapiiriä 
ja yleiskielen seuruutalkoita. 
 
Aihepankki olisi julkinen tietokanta tai verkkosivu, johon kerätään kielenhuollon tarpeista lähteviä 
tutkimusaiheita opinnäytetyön tekijöiden käyttöön. Tällaisia aiheita ovat erilaiset kielen piirteet ja niiden 
funktiot mutta myös esimerkiksi kielenkäyttäjien asenteet ja kielenhuolto toimintana. Vastaavasti 
tutkimusmenetelmät voivat vaihdella laadullisesta ja määrällisestä kielen ja tekstien lingvistisestä 
analyysista esimerkiksi diskurssianalyysiin ja etnografisiin menetelmiin. Aiheen varaajalle tarjottaisiin myös 
mahdollisuus alkukeskusteluun kielenhuollon asiantuntijan kanssa. Työn valmistuttua aihepankkiin tulisi 
tiivistelmä tuloksista. 
 
Kielenhuollon tutkijoiden piiri tai verkosto kokoaisi yhteen kielenhuollon tutkimuksesta kiinnostuneita 
tutkijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja näiden ohjaajia. Työmuotona olisivat ainakin tapaamiset, joissa 
keskustellaan meneillään olevista tutkimuksista. 
 
Yleiskielen seuruutalkoissa Kotuksen verkkosivuilla hyödynnetään tavallisten kielenkäyttäjien apua 
yleiskielen muutoksen seurannassa. 
 
 
Lähteet 
 
Kankaanpää, Salli 2015: Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Esitys AFinLan symposiumissa 
14.11.2015. 
http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/esitelmaarkisto/esitelmat_2015/kielenhuolto_ja_sen_tarvitsema_tutkimus_muutt
uvassa_yhteiskunnassa 
Kolehmainen, Taru 2014: Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa. SKS ja Kotimaisten kielten keskus. Myös 
verkkojulkaisuna: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf 
Korhonen, Riitta ja Lappalainen, Hanna 2013: Kieli muuttuu – rikkautta vai rappiota? Kielikello 4/2013, s. 7–12. Myös verkossa: 
http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2651 

  

http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/esitelmaarkisto/esitelmat_2015/kielenhuolto_ja_sen_tarvitsema_tutkimus_muuttuvassa_yhteiskunnassa
http://www.kotus.fi/nyt/esitelmat_ja_artikkelit/esitelmaarkisto/esitelmat_2015/kielenhuolto_ja_sen_tarvitsema_tutkimus_muuttuvassa_yhteiskunnassa
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf
http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2651
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Johanna Komppa & Salla Kurhila  
Helsingin yliopisto 
 

Työyhteisö kielen oppijan tukena – kielentutkija työyhteisön apuna 

 
Vuonna 2015 käynnistyneessä hankkeessamme ”Suomen kielen oppimisen tukeminen monikielisessä ja -
kulttuurisessa työympäristössä” etsitään keinoja, joilla voidaan tukea suomea toisena kielenä puhuvan 
hoitohenkilöstön ja lääkärien suomen kielen taidon kehittymistä työn ohessa sairaalaympäristössä. 
Tutkimus kohdistuu kielenoppimiseen työyhteisön arkitilanteissa; kielen oppijan itsenäiseen ja ympäristön 
tukemana tapahtuvaan oppimiseen.  
 
Parhaillaan hankkeessa kartoitetaan toimintatutkimuksen menetelmää hyödyntäen, a) minkälaisia 
kielellisiä toimintoja, kuten ammattikieleen liittyviä yleisestä kielenkäytöstä poikkeavia rakenteita ja 
tekstilajeja hoitohenkilöstö ja lääkärit työssään kohtaavat, ja b) mitkä toiminnot koetaan ongelmallisiksi 
joko suomea toisena kielenä puhuvan työntekijän tai hänen kollegojensa taholta. Tämän jälkeen 
kartoituksen ja aineiston lingvistisen analyysin pohjalta pyritään kehittämään malleja ja konkreettisia 
työkaluja, joiden avulla suomea toisena kielenä puhuvat työntekijät voivat vahvistaa ammatillista 
kielitaitoaan ja myös motivaatiotaan omaehtoiseen kielenopiskeluun. Mallien ja työkalujen avulla myös 
työyhteisön suomenkieliset työntekijät voivat tulla tietoisemmiksi työkielensä piirteistä ja halutessaan 
edesauttaa kollegoidensa kielitaidon kehittymistä. 
 
Tutkimusaineisto koostuu erilaisista kielenkäyttöä työssä kartoittavista osioista: 
1) kirjallinen aineisto: anonymisoidut potilaskertomukset ja päivittäisen kirjaamisen tiedot, 
2) haastatteluaineisto: henkilökunnan ja kollegojen omat kokemukset kielenkäyttötilanteista,  
3) vuorovaikutusaineisto: nauhoitetut vuorovaikutustilanteet potilaiden ja kollegojen kanssa 
4) kielimaisema-aineisto: valokuvattu materiaali esim. osaston ilmoitus- ja tiedotustauluista. 
 
Kerromme esitelmässämme, miten lingvisti pääsee tutkimaan kieltä sairaalaympäristöön, mitä haasteita 
aineiston keruu sairaalassa aiheuttaa ja miten olemme niihin vastanneet sekä mitä odotuksia työyhteisö 
kohdistaa kielentutkijaan ja -tutkimukseen. 
 
 
Lähteet 
 
Komppa, Johanna 2016: Ammattisuomea opitaan työyhteisön tuella. – Pro Terveys 1/2016, s. 10–11. 
Koneen säätiö 2015. Suomen kieltä oppii tekemällä. Verkkodokumentti. http://www.koneensaatio.fi/hanke/suomen-kielta-oppii-
tekemalla/ 

  

http://www.koneensaatio.fi/hanke/suomen-kielta-oppii-tekemalla/
http://www.koneensaatio.fi/hanke/suomen-kielta-oppii-tekemalla/
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Riikka Nissi 
Jyväskylän yliopisto 
 
Suvi Honkanen 
Tampereen yliopisto 
 

Vuorovaikutusta tietotyön tarpeisiin: Kielen tuotteistamisen uudet mekanismit 

johtamisvalmennuksia markkinoivissa kurssikuvauksissa 

 
Nyky-yhteiskunnalle on leimallista kielen korostunut asema eri elämänalueilla. Erityisesti tämä on 
nähtävissä työelämässä, jossa asiantuntijatyön voimakkaan kasvun on esitetty kytkeytyvän työn yleiseen 
kielellistymiseen ja jossa työntekijöiden kielellinen ’osaaminen’ on näin miellettävissä organisaatioille 
kilpailueduksi (Johansson ym. 2011).  
 
Tässä esitelmässä tarkastelemme tapaa, jolla kieli ja kielellinen osaaminen voidaan asiantuntijatyön 
kontekstissa tuotteistaa kaupallisiin tarkoituksiin. Huomiomme kohteena ovat kielen tuotteistamisen 
käytänteet internetsivuilla, joilla yritykset tarjoavat vuorovaikutuskoulutusta asiantuntijaorganisaatioiden 
henkilöstölle organisaation sisäisen viestinnän parantamiseksi. Aineistonamme on joukko kurssikuvauksia, 
joiden avulla yritykset esittelevät tarjolla olevia koulutuspakettejaan potentiaalisille ostajille.  Esitelmämme 
tavoitteena on kuvata, miten vuorovaikutus kurssikuvauksissa käsitteellistetään ja millaisin keinoin siitä 
rakennetaan myytävissä oleva entiteetti, joka tuo koulutukseen osallistuvan organisaation toiminnalle 
lisäarvoa.  
 
Aiemmassa henkilöstökoulutusta käsitelleessä tutkimuksessa on keskitytty analysoimaan pääasiassa 
sellaista kielikoulutusta, jota tarjotaan asiakaspalvelutyön tekijöille. Asiakaspalvelijoille suunnatussa 
koulutuksessa kielen tuotteistamisen on osoitettu näkyvän ennen muuta standardisointikäytänteinä, jotka 
pyrkivät brändäämään organisaatiota luomalla sen henkilöstölle yhtenäiset kielenkäyttötavat (esim. 
Cameron 2000; ks. myos Heller & Duchêne 2012).  Alustavien havaintojemme mukaan 
asiantuntijaorganisaatioiden sisäisen viestinnän tarpeisiin kehitetyissä kurssikuvauksissa 
tuotteistamismekanismi on toisenlainen. Standardisointikäytänteiden lisäksi niissä painottuvat 
kielenkäyttäjien kyky tulla mukaan ”aitoon vuoropuheluun” toisten kanssa sekä organisaatioiden kyky 
hyödyntää tällaisen dialogisen suhteen mahdollistamaa jaettavuutta. Esitelmässämme pohdimme 
tämänkaltaisen tuotteistamisen interdiskursiivisia kytköksiä ja yhteyksiä asiantuntijatyössä keskeiseen 
tiedon konstruoinnin problematiikkaan. 
 
 
Lähteet 
 
Cameron, D. 2000. Styling the worker: Gender and the commodification of language in the globalized   
     service economy. Journal of Sociolinguistics, 4(3), 323–347.  
Heller, M. & Duchêne, A. 2012. Pride and profit: Changing discourses of language, capital and nation- 
     state. – A. Duchêne & M. Heller (toim.), Language in late capitalism: Pride and profit. New York:  
     Routledge, s. 1–21.    
Johansson, M., Nuolijärvi, P. & Pyykkö, R. 2011. Työelämän kielimaisema asiantuntijatyössä. – M.  
     Johansson, P. Nuolijärvi & R. Pyykkö (toim.), Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset  
     käytännöt. Helsinki: SKS, s. 10–23.  
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Nina Pilke & Merja Koskela 
Vaasan yliopisto 
 

“Now, please, shut up! I can’t concentrate on three voices at the same time!” 

Ammattisidonnaista kielenoppimista tuntemassa 

 
Esitelmämme käsittelee englanninkielisessä Nursing-tutkinto-ohjelmassa opiskelevan 
ulkomaalaistaustaisen sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kielikompetenssin kehittymistä. 
Tutkimusaineisto on kerätty 2013–2015, ja se koostuu suullisista harjoittelupäiväkirjoista sekä 
kyselyvastauksista. 
 
Vuorovaikutukseen perustuvassa hoitotyössä kielitaidon merkitys työvälineenä on keskeinen. Erilaiset 
kliiniseen hoitotyöhön limittyvät suulliset ja kirjalliset tehtävät muodostavat merkittävän osan päivittäisestä 
työstä (vrt. Kela & Komppa 2011: 180). Ulkomaalaistaustainen sairaanhoitaja kohtaa työyhteisön kielitaitoa 
koskevat vaatimukset käytännössä tutkintoon kuuluvan ohjatun työharjoittelun aikana. Harjoittelussa 
yhdistyivät käytännön ammattitaidon ja kielikompetenssin kehittäminen. 
 
Harjoittelu on suunnitelmallinen osa sairaanhoitajan tutkintoa. Työpaikalla on tarkoitus oppia vähintään 
kolmannes tutkintoon kuuluvista asioista, ja oppiminen myös arvioidaan. Harjoittelussa opittaviin asioihin 
kuuluu myös kielitaito, jonka oppimisen käytänteet ammattikorkeakoulun hyväksymissä 
toimintaympäristöissä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa kytkeytyvät suoraan 
sairaanhoitajan ammattiin.  
 
Tarkastelemme tutkimuksessamme yhden ulkomaalaistaustaisen opiskelijan tunnekokemusta 
tilannesidonnaisesta kielenkäytöstä ja ammatillisen kielikompetenssin kehittymisestä harjoittelujaksojen 
aikana erikoisalaviestinnän kolmen kriteerin (taloudellisuus, tarkkuus ja tehokkuus) pohjalta. Koska 
harjoittelussa on paljon opittavaa eivätkä eri toimijoiden osallisuus ja vastuuroolit muodosta jatkumoa 
taitojen kehittymisen kannalta, näyttäisi Nursing-opiskelijoiden kielikompetenssin systemaattinen 
kehittäminen harjoittelun aikana usein jäävän vaille riittävää huomiota. Arnold ja Brown (2005: 2) näkevät 
tunteita koskevan ymmärryksen olevan oleellista kielenoppimisessa: positiivisia tunteita luomalla ja 
vahvistamalla sekä negatiivisten tunteiden taustalla olevia ongelmia ratkomalla päästään tehokkaampaan 
oppimiseen. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia tunnenarratiiveja (vrt. Polkinghorne 1995) 
harjoittelupäiväkirjoista rakentuu etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia positiivisia ja 
negatiivisia tunteita kielenkäytön tilanteisiin liittyy opiskelijan kielenoppimisen näkökulmasta? 2) Mihin 
tunteet kohdistuvat? 3) Millaisia ajallisia ja paikallisia kytköksiä tunnenarratiiveihin liittyy? Analyysimme 
kohdistuvat tunneilmauksiin, joita tulkitsemme kontekstisidonnaisina positiivisen tai negatiivisen latauksen 
kantajina. Tunnenarratiivien kautta pyrimme hahmottamaan kielikompetenssin kehittämisen kannalta 
kriittisiä kohtia, joihin ohjeistuksissa ja ohjauksessa tulisi paneutua. 
 
 
Lähteet 
 
Arnold, J. & D.H. Brown (2005). A Map of the terrain. Teoksessa: Affect in Language Learning, Arnold, J. (ed.), 1–24. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Kela, M. & Komppa, J. 2011. Sairaanhoitajan työkieli – yleiskieltä vai ammattikieltä? Funktionaalinen näkökulma ammattikielen 
oppimisen toisella kielellä. Puhe ja kieli 31 (4), 173–192. 
Polkinghorne, D. E. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis. International Journal of Qualitative Studies in Education 
8(1), 5-23. 
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Marjo Savijärvi & Liisa Raevaara 
Helsingin yliopisto 
 

Taide työnä ja työvälineenä  

 
Esitelmässämme kerromme vuorovaikutustutkijoiden ja taiteentekijöiden kolmivuotisesta yhteishankkeesta 
Taide työnä ja työvälineenä (www.urbduuni.fi). Hanke alkoi viime vuonna, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö. 
Lisäksi esittelemme tarkemmin yhtä hankkeen osatutkimusta, joka fokusoi vuorovaikutuksessa tapahtuvan 
toisen kielen oppimisen ja erityisesti yhdessä oppimisen käytänteisiin. 
 
Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään nuorille aikuisille suunnattua teatteriprojektia (URB Kesätyö). Projekti 
tarjoaa nuorille kesätyön, jonka aikana heillä mahdollisuus perehtyä nykytaiteeseen ja kokeilla, mitä taiteen 
tekeminen on työnä, sekä oppia ryhmälähtöistä työskentelyä, työelämän käytänteitä, vuorovaikutus-, kieli- 
ja esiintymistaitoja. Projektiin osallistuu sekä suomea ensikielenään että toisena kielenä puhuvia nuoria. 
Kesätyön aikana nuoret valmistavat esityksen Kiasma-teatterin Urbaanin taiteen festivaalille (URB). Kiasma-
teatteri on järjestänyt Kesätyön vuodesta 2011 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. 
 
Hanke seuraa ja videoi Kesätyö-projektin työskentelyä kahtena kesänä. Hankkeessa tutkitaan sitä, millaisen 
kehyksen ja millaisia resursseja taiteen tekeminen tarjoaa vuorovaikutustaitojen ja kielen oppimiselle, 
osallistumiselle ja yhteisyyden rakentumiselle sekä identiteettityölle. Tavoitteena on selvittää, miten 
taiteen tekemisen ominaispiirteet – erityisesti teatteritaiteelle ominainen vuorovaikutuksellisuus, 
työskentelyn ryhmälähtöisyys ja kokemuksellisuus sekä siirtymät fiktiivisen ja reaalimaailman välillä – 
toteutuvat vuorovaikutuskäytänteiden yksityiskohdissa ja niiden mahdollisissa muutoksissa Kesätyön 
aikana.  
 
Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä myös muunlaisten ammatillisten kontekstien kuin taidetyön 
kehittämisessä. Työkulttuurin muuttuessa yhä tärkeämmäksi ovat nousseet vuorovaikutusta korostavat, 
ryhmälähtöiset ja kokemukselliset työtavat, jotka kannustavat työyhteisön jäseniä tiedon yhteiseen 
konstruointiin. Näitä työtapoja koskeva tutkimus ja koulutus ovat kuitenkin olleet pitkälti muiden 
ammattilaisten kuin kielentutkijoiden käsissä. (Nissi & Honkanen 2015.) Hanke avaakin näkökulmia siihen, 
olisiko kielentutkijoilla annettavaa myös johtamisen ja työyhteisön sisäisten vuorovaikutuskäytänteiden 
kehittämisessä. Lisäksi se testaa uudenlaista yhteystyötä tutkijoiden ja tutkittavien kesken. Sekä taiteilijat 
että tutkijat työskentelevät hankkeessa jalkautuen toistensa työyhteisöihin. 

 
 
Lähteet 
 
Nissi, R. & Honkanen, S. (2015). Kielityön uudet muodot – kielentutkijan katse tieto- ja osaamisyhteiskuntaan. – Kieli, koulutus ja 
yhteiskunta 12/2015. 
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Maarit Siromaa & Marika Helisten 
University of Oulu 
 

Resonating verbal and bodily-visual practices in the staff break room: building colleague 

support and solidarity at the workplace 

 
This paper examines resonating verbal and bodily-visual practices as central elements in building colleague 
support and solidarity in the staff break room. Resonating practices are seen as processes of activating 
affinity across dialogic interactional turns (Du Bois 2007) (cf. also structure preserving transformations by 
Goodwin 2013). Specifically, the study identifies and explicates some of the resonating social actions 
through which colleagues provide and receive support in the break room, for instance, sharing aspects of 
work and personal life in the form of conversational tellings. Indeed, such resonating conversational tellings 
have been shown to build affinity and a shared stance between participants in everyday settings (Niemelä 
2011). The present study uses video recordings of naturally-occurring Finnish break room interactions as 
data. The study draws on the current conversation-analytic tradition that considers interaction beyond 
language to include also bodily-visual resources of communication (e.g. gaze, gestures, facial expressions 
and the movement and direction of the body). Accordingly, a close microanalysis of break room interaction 
is performed to identify the recurrent situated verbal and bodily-visual actions that build colleague support 
and solidarity in the break room. The analysis uncovers not only the explicit resonating expressions of 
support (such as resonating evaluations by the recipient of the telling) but also the more subtle, implicit 
instances of colleague support that are built into interpersonal supportive interactions. 
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Lotta Aarikka 
Turun yliopisto 
 

Murteen ja aluepuhekielen tutkimus ja tunnistaminen 

 
Käsitteet ”murre” ja ”aluepuhekieli” on jäsennetty alueellisesti tunnistettavan puhutun suomen kielen 
tutkimuksen historian eri aikoina eri tavoin. Myös kielen muutokseen on suhtauduttu ajasta riippuen hyvin 
erilaisin tavoin. Tutkimuksissa käytetty aineisto – kielenoppaat tai jo kerätty kielenaines – on valittu 
rajaehdoin, jotka kytkeytyvät tapoihin, joilla tutkimuskohteeseen ja sen muutokseen on suhtauduttu. 
Lisäksi keruumetodit, joilla kieltä on tallennettu (haastattelut, kyselyt), ovat muuttuneet ja keränneet 
tiedeyhteisössä eri aikoina erilaista kritiikkiä ja toisaalta arvostusta keruumetodeina. 
 
Esitelmässäni käsittelen alueellisesti tunnistettavan puhutun kielen tutkimuksen tutkimushistoriaa ja sitä, 
millaisena murteiden ja aluepuhekielien tutkijat ovat tutkimuskohteensa eri aikakausina nähneet. 
Tavoitteena on väitöskirjoihin perustuvan aineiston pohjalta esitellä fennistisen alueellisesti tunnistettavien 
puhekielten tutkimuksen historiaa ja analysoida, miten suhtautuminen tutkimuskohteeseen 
(murre/aluepuhekieli) ja sen muutokseen ovat muuttuneet ja toisaalta säilyneet osana tutkimuksen 
traditiota. Lisäksi esittelen sitä, miten tutkijat eri aikakausina ovat perustelleet tutkimuksensa aineiston ja 
aineistonkeruumetodin valinnan, ja sitä, millaisia ominaisuuksia näihin keruumetodeihin on eri aikoina 
liitetty.  
 
Näiden väitöskirjatutkimukseni ensimmäisessä artikkelissa käsiteltävien teemojen lisäksi esittelen lyhyesti 
tutkimukseni muita tavoitteita. 
 
Väitöskirjassani tulen tarkastelemaan alueellisesti tunnistettavan puhutun suomen kielen tutkimusta 
tekevien fennistien tutkijapositiota eli suhdetta omaan tutkimuskohteeseensa. Toinen tavoitteeni on 
pureutua paikan käsitteeseen ja siihen, miten alueeseen kiinnittymistä on pyritty operationalisoimaan 
tutkimuksellisesti toisaalta lingvistien mutta toisaalta kulttuurientutkijoiden parissa.  Kolmanneksi on 
tärkeää huomata, että aluepuhekielten ”tyypillisten piirteiden” määritelmä ja kielimuotojen (”murteiden”) 
erottelu niiden avulla on kielitieteilijöiden, ei kielenkäyttäjien valintaa.  Alueellisesti tunnistettavien 
kielimuotojen tunnistaminen – se minkä perusteella tavalliset kielenkäyttäjät erottelevat murteet toisistaan 
ja päättelevät, mistä toiset ”ovat kotoisin” – on vähän tutkittu ja kiinnostava prosessi. 
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Kieliopin käyttöarvo? – Äidinkielen, vieraan kielen ja S2-opettajien käsityksiä koulun 

kieliopista kyselytutkimuksen valossa 

 
Lingvistisessä tutkimuksessa tärkeässä roolissa ovat teoriat, joiden avulla kielen rakennetta ja 
ominaispiirteitä pyritään kuvaamaan täsmällisin käsittein. Tieteellisen kieliopin yksi tarkoitus on tarjota 
kielestä vertailukelpoista tietoa myös muiden kielten tutkijoille.  Yliopistossa eri kieliaineiden opiskelijat 
saavat tutkittua tietoa opiskelemastaan kielestä. Toisaalta vieraan kielen opettajiksi aikovat eivät 
välttämättä perehdy suomen kielen rakenteeseen. Vieraan kielen ominaisuuksia opiskellaan siis tietoisesti, 
mutta monet äidinkielen ominaisuudet voivat jäädä tiedostamatta.  
 
Koulussa sekä vieraissa kielissä että äidinkielessä opetetaan puhumaan valikoiduista kieliopin osista tiettyä 
vakiintunutta terminologiaa käyttäen, mutta käsitys siitä, mitä kielen kielioppi ja sen hallinta tarkoittavat, 
saattaa jäädä ohueksi. 
 
Äidinkielen oppiaineessa kielioppikategorioiden opetusta perustellaan mm. sillä, että niitä tarvitaan 
vieraiden kielten opiskelussa.  Eri oppiaineissa kielestä puhuminen ei kuitenkaan ole ollut yhdenmukaista.  
Jotkin käsitteet ovat yhteisiä (sanaluokat, lauseenjäsenet, osa verbitaivutuksesta jne.), osa vain vieraaseen 
kieleen kuuluvia (konjugaatio, epäsäännölliset verbit, heikko ja vahva taivutus), osa vain suomen 
opetukseen kuuluvia (astevaihtelu, lauseenvastike); jotkin keskeiset käsitteet puuttuvat (suomen 
taivutustyypit). Erinimisten kielioppikategorioiden kautta katsottuna toisen kielen ominaisuudet saattavat 
tuntua hyvinkin erilaisilta. 
 
Monikielistyvässä Suomessa olisi tarpeen osata entistä paremmin puhua kielistä ja kielenkäyttötavoista. 
Kielen asiantuntijoiden tarvetta lisää S2-opetus, jonka piiriin tulee eri kieliä. Moni toivoo, että opettaja 
tietäisi edes jotain myös oppijoiden äidinkielistä. Lisäksi uusissa perusopetuksen ja lukion 
opetussuunnitelmien perusteissa painotetaan kielten vertailua. Millaiseen vertailuun äidinkielen ja 
vieraiden kielten opetuksessa on aikaa ja materiaaleja?  
 
Esityksessämme kerromme kyselystä, jonka teemme joukolle äidinkielen, vieraan kielen ja S2-alan 
opettajia. Kyselyssä tarkastellaan seuraavanlaisia aiheita: Miten tärkeäksi opettajat kokevat kielten 
vertailun opettaessaan kieltä? Missä määrin vieraiden kielten opettajat vertailevat opettamansa vieraan 
kielen rakennetta suomen kielen rakenteeseen? Minkä verran äidinkielen opettajat vertailevat suomea 
johonkin muuhun kieleen? Kuinka paljon S2-opettajat vertailevat suomea muihin kieliin?  
 
Samalla pohdimme sitä, minkä verran kieltä koskevaa yhteistä metakieltä koulussa voitaisiin tarvita ja voiko 
valitulla puhetavalla olla vaikutusta siihen, miten hahmotamme omaa ja vierasta kieltä. 
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Maija Belliard 
Tampereen yliopisto 
 

’Kanssa’-merkityksestä 

 
Postpositio kanssa on yksi suomen yleisimpiä ja runsaiten käytettyjä adpositioita. Sen merkitys tuntuu 
intuitiivisesti itsestään selvältä, mutta sen tarkka määrittely on vaikeaa ja ehkä siksikin pääosin tekemättä. 
Tämän esitelmän tavoite on täyttää tätä aukkoa. 
 
Esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan (2012) mukaan kanssa ilmaisee ensisijaisesti ”kahden tasaveroisesti 
rinnasteisen tekijän suhdetta” (s.v. kanssa 1), mutta sitä ei tarkenneta, millaisesta suhteesta on kyse, vaan 
ainoastaan annetaan esimerkkejä erilaisista käyttöyhteyksistä. Isossa suomen kieliopissa (Hakulinen ym. 
2004) kanssa-postpositio mainitaan useassa eri pykälässä, joissa sitä kuvaillaan lähes joka kerta eri sanoin. 
Siihen viitataan seuran adverbiaalina (emt.: 440), additiivisen suhteen eli lisäyksen ilmauksena (emt.: 677–
8) ja ’mukana olemista’ merkitsevänä postpositiona (emt.: 823) sen lisäksi, että sen todetaan 
ilmaisevan ”[s]itä, että toimitaan tai ollaan yhdessä jonkun kanssa” (emt.: 942–3) ja yhdistävän 
resiprookkisessa tai vastavuoroisessa suhteessa olevia osapuolia eräiden verbien ja substantiivien 
yhteydessä (emt.: 481, 580). Varsinaisen merkityksen määrittelemisen sijaan ISK käyttää kehäpäätelmän 
sisältävää termiä ’kanssa’-merkitys (emt.: 942). 
 
Tässä esitelmässä pyritään suuren (31 milj. sanaa) kirjoitettua kieltä sisältävän tekstikorpuksen avulla 
määrittämään kanssa-postposition merkitystä ja siten täydentämään ja systematisoimaan sen olemassa 
olevaa kuvausta. Korpus osoittaa, että kanssa-postposition ilmaisemaa merkitystä kuvattaessa on 
huomioitava kuusi seikkaa. Nämä ovat postpositiolla yhdistettävien osapuolten tasavertaisuus, itsenäisyys 
ja erillisyys (mitä muoto edellyttää), osapuolten elollisuus ja aktiivisuus (mitä aineiston käyttöyleisyydet 
osoittavat) sekä laajempi lausekonteksti (milloin kanssa on rektiokäytössä). Yhden lähtökohdan 
merkityseroihin tarjoavat Creissels & Nouguier-Voisin (2008), joiden mukaan yhteistoimintasuhde voi olla 
rinnakkainen tai vastavuoroinen (parallel ja reciprocal co-participation) sen mukaan, osallistuvatko 
osapuolet toimintaan samassa vai toisilleen vastakkaisissa rooleissa; muoto voi jättää asian myös avoimeksi 
(unspecified co-participation). Saman muodon eri merkitykset voivat selittyä erolla muodon abstraktissa 
merkityksessä (abstract meaning) ja oletusarvoisessa tulkinnassa (default interpretation). Tämä näyttää 
pätevän myös kanssa-postpositioon. 
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The Archaeology of Spoken Language 

 
In a recent discussion with a colleague, I expressed the view that sounds and forms of speech are proper 
objects of archaeological inquiry, since both materially endure through time like tangible artifacts. He 
responded: "Yes, but where does that take us?" In this paper, I will propose and address some philosophical 
implications and practical ramifications that 'naturally' cascade from a serious consideration of "sonifacts" 
(sonic artifacts) of speech, particularly within industrial society. 
 
Perhaps one way to approach this question is through archaeology's distinct capacity to detect repetition, 
patterns, association and context. The intervention of archaeology within linguistics (and vice versa) could 
possibly be musical, through the introduction of new repeated motifs. While it seems clear that written 
language has long been an important motivating object of archaeological study, I would propose that 
spoken language can be investigated through the speech act itself as a method of excavation. Spoken words 
and sentences prompt, define shape and contour, and even uncover other words. Through the practice of 
experimental archaeology, archaeologists attempt to re-create the conditions of artifactual production and 
use. This is especially pertinent when considering industrial society. Through its insistent production of a 
myriad repeated sonifacts, the quotidian human speech act takes the form of repetitive manual labor, 
producing a textured layer that is materially contiguous with the anthropogenic film covering the earth.  
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Homo erraticus elää ja voi hyvin: Puheen lipsahdukset, hajautettu kognitio ja uusi 

psykolingvistiikka  

 
Kun puheen psykolingvistiikkaa viimeksi toden teolla mallinnettiin – 1970- ja 1990-luvuilla – lähdettiin 
yksilökeskeisistä oletuksista: ajateltiin, että puhuminen perustui yksilön sisäistämään kielitietoon – 
sisäiseen kielioppiin ja sanastoon – jota hyödynnettiin puhetta muodostettaessa. Puhe ymmärrettiin 
sisäisen tietovaraston kielellisistä yksiköistä rakennettuna, eri tason sääntöjen mukaisesti lineaaristettuna, 
sekvenssinä. Mallien kielikäsitykset kuvastivat ajatusta kielestä koodina ja olivat formalistisesti 
suuntautuneita: puhe nähtiin esimerkiksi ’lauseiden tuottamisena’. Tällöin mukana oli myös vahva 
kirjoitetun kielen vaikutus, eivätkä esimerkiksi vuorovaikutustutkimuksen näkemykset puheen 
erilaisuudesta kirjoitettuun kieleen nähden olleet vaikuttamassa mallintamiseen.  Puheen lipsahdukset 
tuotiin tieteelliseen keskusteluun esimerkkeinä ns. ulkoisesta evidenssistä: niiden katsottiin osoittavan, 
oliko tietty kielitieteen olettama yksikkö tai muu oletus ”psykologisesti realistinen”. 
 
Psykolingvistisiä teemoja ja kysymyksiä tutkitaan nykyisinkin eri kielentutkimuksen alueilla ja eri 
menetelmin. Vaikka tutkimuksia ja alan oppikirjoja edelleen ilmestyy, tutkimusalue tuntuu jääneen 
polkemaan paikoilleen, etenkin jos sitä vertaa uusia tuoreita näkökulmia avanneeseen sosiolingvistiikkaan. 
Kuitenkin myös psykolingvistinen näkökulma tuntuu edelleen tärkeältä – jopa välttämättömältä – vaikkapa 
kielten oppimisen kysymyksiä mietittäessä. Jos – ja kun – ylläkuvatun kaltainen, yksilökeskeinen 
teoretisointi tuntuu hieman tyhjiin ammennetulta, miten psykolingvistiikkaa siis voisi tai tulisi elvyttää? 
 
Tässä esitelmässä esittelen psykolingvistiikkaa niiden käsitysten kautta, jotka näkevät kielen 
monimuotoisina, tilanteisina resursseina ja kielellisen prosessoinnin organismi-ympäristö -järjestelmässä 
tapahtuvana hajautettuna toimintana (Järvilehto 1998; Cowley ed. 2011). Tällöin psykolingvistinen 
näkökulma ei paikannu yksilöön – eikä hänen aivotoimintoihinsa –, vaan prosesseihin, joiden avulla yksilö 
osallistuu erilaisiin kielellisiin vuorovaikutustapahtumiin. Tarkastelen tästä näkökulmasta puheen 
lipsahduksia ja niiden syntymekanismeja (vrt. myös Dufva 1992). 
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Vanhan kirjasuomen opetuksen verkkoaineisto VVKS – tekstejä kolmelta vuosisadalta 

 
Syyskuussa 2016 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Pirkko Forsman Svenssonin 1989 
valmistuneista vanhan kirjasuomen A4oppikirjoista alettiin luoda verkkoversiota. Tuolloin materiaali käsitti 
vain 1500 ja 1600luvun tekstejä selityksineen sekä äänne ja muotoopin; ei ollut lauseoppia eikä 
harjoitusosiota. Eri rahoittajien tuella sekä tekijöiden talkoohengellä Vvks-sivustoa on kasvatettu luomalla 
1700luvun osuus – tekstit, kirjallisuuskatsaus ja kielioppi – sekä laaja harjoitusosio. Sivustoon on myös 
lisätty autenttista kuvastoa opiskelua elävöittämään. 
 
Vvkssivustoa voi käyttää niin yliopisto- ja kouluopetuksessa kuin itseopiskeluaineistonakin, ja se on 
verkossa kaikkien avoimesti saatavissa. Kiinnostusta sivustoon on ulkomaita myöten: muualta kuin 
Suomesta sivustoon kirjautuneiden käyttäjien osuus on vaihdellut 20 %:sta 35 %:iin. 
 
Sivusto on vihdoin kokonaan valmis myös 1700luvun osalta. Uusimpia lisäyksiä ovat Gananderin 
kirjoittama hääruno ja valikoima satuja hänen satukokoelmastaan (1784). 
 
Tekstejä on vanhan kirjasuomen kolmelta vuosisadalta runsaat 70. Nämä tekstit ovat usein parin sivun 
mittaisia mutta myös koosteita esim. arvoituksista, sananlaskuista, lehtiuutisista tai saduista. Eri vuosisatoja 
edustavien tekstien osuus noudattaa paljolti Fredrik Wilhelm Pippingin (1856–1857) luetteloimien 
painotuotteiden määrää: 1500luvun tekstejä on 20 %, 1600 ja 1700luvun tekstejä kumpaakin 40 %. 
Tekstien ohella sivustoon on lisätty lauseopin harjoituksia sekä muoto ja lauseopin kertausaineistoa niin 
opettajalle kuin opiskelijalle. Lähes kaikkiin harjoituksiin on liitetty ratkaisut. Tehtäviä ratkaisuineen on 
sivustossa n. 70. 
 
Esittelemme esityksessämme sivuston antia ja annamme vinkkejä sen luovaan opetus ja opiskelukäyttöön. 
 
 
Lähteet 
 
Virtuaalinen vanha kirjasuomi (http://www.helsinki.fi/vvks)  
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Konstruktioiden kaksiosaisuudesta ja kaksikielisyydestä 

 
Tarkastelen esitelmässäni kahdella tapaa kaksiosaisia konstruktioita. ”Farfalloissa” kaksiosaisuus on 
erityisesti konstruktion muodosta ja ”Ravioloissa” merkityksestä kumpuavaa. Farfalloja ovat esimerkiksi 
määritysyhdyssanat, eksistentiaali- ja predikatiivilauseet sekä johtolauseesta ja referaatista koostuvat 
referointikonstruktiot. Niissä toinen osa modifioi, luonnehtii, kuvaa tai demonstroi toista. Raviolot 
puolestaan ovat sanoja, joita käyttäessään puhujat saattavat aktivoida kaksi eri merkitystä. Yksikielisessä 
kielenkäytössä näin voidaan tehdä polyseemisten ja homonyymisten sanojen kanssa, kun taas 
monikielisissä yhteyksissä puhutaan yleensä kaksikielisestä homofoniasta. 
 
Aineistoni koostuu Virossa asuvien tai asuneiden suomalaisten välisistä keskusteluista. Niissä suomi on 
keskustelujen pääkieli, mutta myös vironkielisiä aineksia hyödynnetään. Farfalloissa viroa käytetään 
tyypillisesti niiden modifioivassa /luonnehtivassa /kuvaavassa /demonstroivassa osassa. Lähestyn 
tämänkaltaista koodinvaihtoa semanttisen spesifiyden ja moniäänisyyden käsitteiden kautta. Esimerkiksi 
puhuessaan sööklahajusta Virossa 1990-luvulla opiskelleet puhujat tarkoittavat tiettyä, tuon ajan virolaisille 
ruokaloille tyypillistä hajua. Moniäänisyys ilmenee selvimmin referointijaksoissa, joissa puhuja tuo 
keskusteluun toisen äänen. Käyttämällä referaatissa viroa puhuja paitsi autentisoi esitystään myös spesifioi 
sen tarkoittamaan nimenomaan virolaista ääntä. (Frick 2013.) 
 
Aineiston raviolot perustuvat kahden kielen samankaltaisuuteen, mutta ne eivät edellytä muotojen 
täydellistä yhteneväisyyttä (esim. valkoseen – valguse kätte ’valoon’). Ravioloja käytetään esimerkiksi 
kaksikielisissä sanaleikeissä, joissa puhujat hyödyntävät sanan kahta eri merkitystä keskustelua jäsentäviin 
ja sosiaalisia tavoitteita edistäviin tarkoituksiin (Härmävaara ja Frick, tekeillä). Sanaleikit voidaan erottaa 
merkityslainoista, joissa puhuja käyttää kaksikielisen homofonin toisenkielistä merkitystä ilman havaittavaa 
vuorovaikutuksellista tai sosiaalista funktiota. Tällöin sanan merkitys ei rakennu kuin yhden kielen varaan, 
vaikka muoto onkin eri kielestä ja vaikka koko vuoron tulkintaan tarvitaan molempien kielten taitoa. 
 
 
Lähteet 
 
Frick, Maria (2013): Emergent Bilingual Constructions. Finnish-Estonian Codeswitching in Interaction. Väitöskirja. Helsingin 
yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
10-9019-6 
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speakers of cognate languages. Lähetetty julkaistavaksi teoksessa Alexander Onysko, Sebastian Knospe & Maik Goth (toim.), 
Crossing Languages to Play with Words: Interdisciplinary Perspectives. Berliini:  De Gruyter. 
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Cultural differences in pragmatic performance: Preliminary data from a comparative study in 

Italian and Finnish adults 

 
The social life is based on a person’s ability to interact with other people and to communicate effectively. 
Pragmatics refers to the way language is used for communicative purpose in a specific context. It is a 
complex ability, involving many different components and expressive means, such as language, gestures, 
proxemics, body movements, facial expressions. 
 
Intercultural communication studies focused on the cultural-rooted aspects of communication, highlighting 
that each culture has its own knowledge about suitable communicative strategies, which defines the 
expectation concerning the success of communicative goals. Thus, even though individual differences 
should be considered, different communicative styles can be dependent on culturally learnt patterns of 
appropriate communicative behaviours (Jokinen & Wilkock, 2005). Italy and Finland share the European 
common-ground, nevertheless several differences characterize their communicative styles. In light of these 
considerations, we conducted a comparative study aimed at exploring these differences. 
 
We administered a selection of item from the Assessment Battery for Communication (ABaCo; Angeleri et 
al., 2012) to a sample of Finnish and Italian adults, in order to compare their performance at various kind of 
pragmatic tasks and evaluate whether some cultural difference might be detected. ABaCo is a clinical tool 
rooted on the theoretical framework of the Cognitive Pragmatics theory (Bara, 2010), and designed to 
evaluate pragmatic ability both in comprehension and in production, considering a wide range of pragmatic 
phenomena expressed through different modalities (i.e. language, gestures, paralinguistic cues). The 
sample is made of 39 Finnish and 39 Italian healthy individuals (26 males and 13 females in each group), 
ranging in age from 18 to 32 years. Preliminary analyses show differences and similarities at the 
performance at ABaCo and allow a qualitative comparison of the two samples, in terms of pragmatic 
performance. 
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of Fred Karlsson. Finnish Linguistic Association , 289-298. 
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Strukturalismin 100 vuotta 

 
Strukturalismi leimallisena suuntauksena sai alkunsa sata vuotta sitten F. de Saussuren oppilaiden julkaistua 
oppi-isänsä luentojen pohjalta ”Cours de linguistique généralen”. Eurooppalainen strukturalismi jakautui 
sittemmin prahalaiseksi ja kööpenhaminalaiseksi koulukunnaksi ja sai rinnalleen amerikkalaisen 
strukturalismin. Strukturalismin klassisen kauden voi katsoa päättyneen 1960-luvun puolivälissä – eli GT-
teorian ensimmäisen kymmenvuotiskauden jälkeen. Suomessa luonteeltaan loogis-strukturalistisen 
tutkimuksen uranuurtajana toimi P. Siro – mutta hengeltään modernia tutkimusta harjoitti myös O. Ikola ja 
osittain M. Sadeniemi ja A. Penttiläkin.  
 
Suomeen strukturalistinen tutkimus kuitenkin murtautui valtavirtauksena vasta 1960-luvun puolivälissä – 
jolloin se omaksuttiin amerikkalaisena tuontitavarana lähinnä bloomfieldiläis-chomskylaisessa muodossa, 
johon kuului mm. yksipuolinen muodollisten seikkojen ja jyrkkien vastakkainasettelujen korostaminen. 
Kritiikkiä ylilyöntejä vastaan esittivät Erkki Itkonen, P. Ravila, Esa Itkonen ja Raimo Anttila. GT-teorian 
valtakausi päättyi viimeistään 1990-luvun taitteessa, mutta suuntaus alkoi rakoilla jo 1970-luvulla, kun 
Chomskyn kilpailijat aloittivat vaihtoehtoisten teoreettisten tavaramerkkien sarjatuotannon akateemisille 
markkinoille – sen jälkeen on meilläkin käsitelty milloin merkitys-, milloin muotokysymyksiä milloin 
missäkin teoreettisessa viitekehyksessä aina seuraavaa virtausta odoteltaessa. 
 
Alkuperäistä strukturalismia kohtaan esitetty kritiikki on sittemmin pääasiallisesti hyväksytty – mutta 
avoimeksi kysymykseksi on jäänyt, mitkä maahantuojasukupolven ja sen kasvattien esittämistä selvityksistä 
ovat loppujen lopuksi onnistuneita, mitkä eivät. Olisi siis aika siirtyä poststrukturalistisesta hajaannustilasta 
neostrukturalistiseen kauteen ja arvioida koko viitekehys peruskäsitteitä ja periaatteita myöten uudelleen – 
millaiseksi on käsitettävä mm. synkronian ja diakronian ja kielen ja puheen suhde, aineksen, muodon ja 
merkityssisällön suhde, foneemikäsitteen luonne ja suhde fonetiikkaan tai lauseopin strukturalistinen 
muoto? Käsittelen tällaisia kysymyksiä sekä suomen kielen erityistutkimuksen että yleisen kieliteorian 
kannalta. 
 
Erkki Itkonen kirjoittaa (1966: 49,50): ”Ei ole epäilystäkään, että fonologista systeemiä, foneemia sekä 
foneemien keskinäisiä suhteita koskevat havainnot ovat arvokkainta, mitä uusilla tutkimussuunnilla on 
toistaiseksi ollut kielitieteelle annettavana.” Olisin hyvin pettynyt, jos modernilla tutkimuksella ei olisi 
loppujen lopuksi muuta tarjottavaa kuin entistäkin jäsentyneempi käsitys ääntämyksestä. Haasteena voi 
ottaa Itkosen maininnan, että formaalisen synkronisen aineksen analyysin tyhjentävä käsittely lienee 
mahdollista yhdessä ainoassa suppeassa teoksessa. 
 
 
Lähteet 
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Puheen visuaalisia ulottuvuuksia: kuvailutulkkauksen prosodiaa tarkastelemassa 

 
Kuvailutulkkaus on kuvien ja muiden visuaalisten elementtien sanallistamista puheen kautta 
näkövammaisille. Sen tarkoituksena on antaa tietoa visuaalisesta maailmasta ja tarjota mahdollisuus 
visuaalisiin kokemuksiin. Äänellisyys on keskeinen elementti: kuvailutulkkauksen kautta esimerkiksi 
elokuvasta muodostuu audiovisuaalisen multimodaalisuuden, kuva- ja äänikerronnan sijaan auditiivinen 
multimodaalinen kokonaisuus, jossa kuvailutulkkauspuhe välittyy katsojalle äänimaailman ja dialogin 
lomassa (Hirvonen & Tiittula 2012). Kuvailutulkkauksen täytyy erottua selkeästi muista äänistä, jotta sen 
kuuleminen on vaivatonta. Vaikka puhe ja ääni ovat kuvailutulkkauksen keskeisiä ilmaisukeinoja, niitä ei ole 
kuitenkaan tutkittu vielä juuri ollenkaan. 
 
Kuvailutulkkauspuhe antaa mahdollisuuden tarkastella lukuisia asioita: Millaista on neutraali puhe, johon 
kuvailutulkkauksessa pyritään? Miten puhe ilmentää kuvailutulkin kokemusta esimerkiksi taideteoksesta, 
jota hän parhaillaan kuvailee, ja miten prosodiset piirteet ilmaisevat kokemusta? Miten kuvailutulkkauksen 
jaksottelu näkyy puheen prosodiassa (vrt. Wiklund 2014)? Entä miten prosodian avulla ilmaistaan 
informaation painottumista eli sitä, että jokin elementti on taustalla ja jokin taas etualalla tai keskeistä 
kuvailtavan teoksen kannalta? Elokuvan kuvailutulkkauksesta on todettu, että kielen 
informaatiorakenteella voidaan ilmentää visuaalisia painotuksia, kuten elokuvaotoksen tilakokemusta 
(Hirvonen 2012). 
 
Tässä esitelmässä tarkastellaan alustavia analyysituloksia tutkimuksesta, jossa selvitetään 
kuvailutulkkauksen prosodisia keinoja. Aineistona on suomenkielisiä taideteosten kuvailutulkkauksia 
Ateneumin1 ja Sara Hildénin2 taidemuseoista. 
 
1
 http://www.ateneum.fi/fi/ateneumin-aarteita-0 (sivu pois käytöstä 26.2.2016) 

2
 http://www.tampere.fi/sarahilden/kokoelma/kuvailutulkkaus.html (katsottu 26.2.2016) 
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http://www.ateneum.fi/fi/ateneumin-aarteita-0
http://www.tampere.fi/sarahilden/kokoelma/kuvailutulkkaus.html


 

100 
 
 KTP 2016  

Hanna-Riikka Hodges 
Tampereen yliopisto 
 

Tekstiä tiivistävät rakenteet 9.-luokkalaisten kirjoitelmissa 

 
Valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnit ovat yhä uudelleen osoittaneet, että 
peruskoulunsa päättävien äidinkielen hallinnassa on puutteita ja että etenkin kirjoitustaidoissa on ikäluokan 
sisällä suurta hajontaa (mm. Harjunen & Rautopuro 2015). Yläkoululaisten kirjoittamista on Suomessa 
kuitenkin tutkittu niukasti, ja erityisesti kielellisten rakenteiden analyysi on jäänyt vähälle huomiolle (ks. 
Kauppinen ym. 2015). Muita kieliä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että sekä kirjoitetun kielen 
rakenteellinen kompleksisuus että tekstien kokonaislaatu kehittyvät iän myötä – erityisen voimakkaasti 
yläkouluiästä eteenpäin – mutta kompleksistenkaan rakenteiden hallinta ei välttämättä korreloi tekstin 
kokonaislaadun kanssa (Berman 2008). 
 
Tekstiä tiivistävien ja abstraktistavien rakenteiden, kuten infiniittirakenteiden tai teonnimijohdosten käytön 
hallintaa voidaan pitää yhtenä kehittyneemmän kielenkäytön piirteenä (ks. Nippold 2007: 260). 
Esityksessäni tarkastelen, miten suomenkieliset 9.-luokkalaiset käyttävät tällaisia rakenteita kirjoitelmissaan 
ja onko rakenteiden käytöllä yhteyttä tekstin onnistuneisuuteen. Tarkasteltava aineisto koostuu noin 
sadasta morfo-syntaktisesti koodatusta ja holistisesti tasoluokitellusta kirjoitelmasta. 
 
Esitelmä perustuu yläkoululaisten kirjoittamistaitoja käsittelevään väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen 
yläkoululaisten teksteissään käyttämiä syntaktisia rakenteita suhteessa tekstien kokonaislaatuun. 
Lähestymiskulman taustalla on ajatus, että rakenteiden ja niiden käyttökonventioiden hallinta on 
onnistuneen kirjallisen ilmaisun ja tekstinrakentamisen perusta. 
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Leksikaalisen diversiteetin jäljillä 

 
Monimuotoisuus on pitkään tunnustettu voimavaraksi etenkin ekologian tutkimusperinteessä: lajien määrä 
ja jakauma vaikuttavat olennaisesti ekosysteemin tasapainoon (ns. eliökunnan biodiversiteetti). 
Monimuotoisuuden tutkiminen on tärkeää ainakin kolmesta syystä: 1) tarvitaan täsmällisiä kuvauksia 
diversiteetistä elämän eri alueilta, 2) tarvitaan tietoa siitä, miten ekosysteemin yksittäiset piirteet ja 
toisaalta muutokset näissä piirteissä vaikuttavat ekosysteemin toimintaan ja 3) tarvitaan tietoa siitä, 
millaisilla keinoilla näitä tarkasteluja kannattaa tehdä. Vastaavalla tavalla kielitieteellinen tutkimus voi 
lähestyä tekstien maailmaa ja keskittyä eliökunnan sijaan tekstien merkitysyksiköiden monimuotoisuuteen. 
Luontevaksi tarkastelukohteeksi muodostuvat silloin esimerkiksi kielen sanat. Sanaston diversiteettiä 
tutkittaessa voidaan pyrkiä saamaan selvyys mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä tietyn tekstin sanastollinen 
monimuotoisuus rakentuu ja mihin se vaikuttaa? Onko se tekstin ominaisuus vai määrittyykö se vasta 
tekstin tulkitsijan mielessä? Millaisia välineitä sen analysoimiseen kannattaa käyttää? Mitä sanaston 
monimuotoisuus kertoo tekstin tai sen tuottajan ominaisuuksista laajemmin? Muun muassa näihin 
kysymyksiin pureudumme tutkimuksessamme. 
 
Aineistomme koostuu 60 eri kirjoittajan kirjoittamista teksteistä, joiden sanastollista diversiteettiä on 
arvioitu sekä matemaattisten tunnuslukujen että 23 inhimilliseltä arvioijalta pyydetyn holistisen arvion 
kautta. Esityksessä keskustelemme aiempaan tutkimukseen (ks. esim. Malvern ym. 2004; Jarvis 2013a ja 
2013b) pohjautuen leksikaalisen diversiteetin olemuksesta sekä siitä, millaisiin sanastollisiin piirteisiin 
inhimillisten arvioijien diversiteettiarviot tilastollisen analyysin valossa näyttävät tukeutuvan. 
Tarkastelemme näiden piirteiden muodostamaa mallia myös suhteessa aiempaan oppijankielen 
leksikaalisen diversiteetin tutkimukseen. 
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”Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa” – tosi, epätosi vai vailla merkitystä? 

 
(I) Additiivinen eli reduktionistinen teesi: ’kokonaisuus = osat’; C = (A + B). 
(II) Ei-additiivinen, anti-reduktionistinen eli holistinen teesi: ’kokonaisuus > osat’; C > (A + B). 
 
(I) vs. (II) -oppositio esiintyy eri muodoissa nykykielitieteessä; yhtäältä: Langacker vs. Goldberg & Croft; 
toisaalta: Chomsky vs. Langacker.  
 
Missä ’summan’ käsite puuttuu, siellä (I) ja (II) ovat vailla mieltä; esim. shape, density, elasticity. Kysymys (I) 
vs. (II):n mielekkyydestä voi myös olla avoin, jolloin tälle oppositiolle joudutaan antamaan uusi merkitys. 
 
(I) ymmärretään yleensä todeksi – ja (II) epätodeksi – matematiikassa ja geometriassa. Esim. ympyrä on 
yhtä suuri kuin sen kahden puoliskon summa. 
 
Päinvastaista tilannetta näyttää edustavan ’vety & happi  vesi’. Tässä on kyllä ’kokonaisuus ≠ osat’ (koska 
kokonaisuudella on ominaisuuksia – kuten nestemäisyys – joita osilla ei ole), mutta ei 
välttämättä ’kokonaisuus > osat’ (koska osilla on ominaisuuksia – kuten kaasumaisuus – joita 
kokonaisuudella ei ole). Vastaavasti hahmopsykologisten ilmiöiden todistusvoima voidaan kyseenalaistaa 
(yllättävää kyllä)    
 
Kielitieteessä (I) saa tukea kompositionaalisuudesta (jonka perustana on ’yksi merkitys – yksi muoto’ -
periaate); mutta se pätee vain rajauksin. 
 
(II):n kannatus lisääntyy, mutta tarjotut esimerkit vakuuttavat harvoin. Nyt tulee asiaan parannus. (Tausta: 
nollan rooli typologiassa.) Otetaan käyttöön joukko-opista lainattu notaatio: {osat} vs. <osat> = 
kokonaisuus. Tarkastellaan lausetta I smoke. Osat = {I, smoke} = 2 muotoa + 2 merkitystä vs. (järjestäytynyt) 
kokonaisuus = <I smoke> = 2 muotoa + (ainakin) 7 merkitystä, (so. kahden osamerkityksen 
lisäksi: ’väite’, ’myönteinen’, ’aktiivi’, ’faktiivi’, ’preesens’). Saadaan numeerinen mitta sille, paljonko 
kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa, so. 7 > 2, eli kyllin paljon ansaitakseen nimityksen 
emergentti.    
 
Vaihtoehto ’kokonaisuus < osat’ on yleensä sivuutettu. Sitä edustaa (mm.) kongruenssi: {punainen, -ssa, 
talo, -ssa} vs. <punaise-ssa talo-ssa>. Osien muodostama lista sisältää kaksi inessiivimerkitystä, mutta NP-
kokonaisuus vain yhden: 1 < 2. 
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Evidentiaaliset nominaalimuodot uralilaisissa ja sinotiibettiläisissä kielissä 

 
Tässä esitelmässä tarkastelemme sellaisia evidentiaalisia ilmauksia, jotka rakentuvat nominaalisista eli ei-
finiittisistä verbimuodoista. Tutkimuksen kohteena ovat uralilaiset ja sinotiibettiläiset kielet, joissa 
itsenäisinä predikaatteina toimivilla nominaalimuodoilla tai niistä kehittyneillä rakenteilla usein ilmaistaan 
erilaisia evidentiaalisia merkityksiä.  Tarkastelemme evidentiaalisten nominaalimuotojen rakenteellisia 
yhtäläisyyksiä ja eroja typologisesti hyvin erilaisissa uralilaisissa ja sinotiibettiläisissä kielissä.  
 
Nominaalimuodoilla tarkoitamme tässä laajasti erilaisia tyypillisesti verbeistä johdettuja ei-finiittisiä 
muotoja. Perustehtävissään nominaalimuodot toimivat argumentteina tai määritteinä, ja niitä käytetään 
alisteisissa rakenteissa, esimerkiksi komplementti- ja relatiivilauseissa (vrt. suomen lauseenvastikkeet). 
Uralilaisissa ja sinotiibetiläisissä kielissä nominaalimuotoja voi esiintyä usein myös itsenäisinä päälauseessa, 
jolloin lauseen tulkinta saa evidentiaalisia sävyjä. Sinotiibetiläisissä kielissä nominaalistetut lauseet ovat 
usein miratiivisia, eli ne ilmaisevat uutta tietoa tai yllättyneisyyttä. Ne voivat ilmaista myös puhujien 
asenteita tapahtumaa kohtaan, esim. adversatiivisia merkityksiä. 
 

Wutun (Sandman tulossa) 
(1) ni ngu-de huaiqa qai-gu-lio-de 

2SG 1SG-GEN book break-COMPL-PRF-EV
1
 

‘You have torn my book!’ 

 
Niissä uralilaisissa kielissä, joissa evidentiaalisuutta ilmaistaan tehtävään erikoistuneilla kieliopillisilla 
päätteillä, nämä päätteet ovat yleensä kieliopillistuneet nominaalimuodon sisältävistä rakenteista. Tällaisia 
ovat esimerkiksi viron toisen käden tietoa ilmaiseva quotatiivi (2), jonka taustalla on alisteinen 
partisiippirakenne, sekä nenetsin epäsuoraa tietoa menneestä tapahtumasta ilmaiseva narratiivi (3), joka 
on kieliopillistunut menneen ajan partisiipista (Jalava 2015).  
 

Viro 
(2)  ta vend ole-vat  töö-l  kino-s 

Margit  brother be-EV work-ADE cinema-INESS
2
 

‘They say her brother works in the cinema.’ 
 

Tundranenetsi (Jalava 2015) 
(3) tə-h  maľŋkəna  xańena ŋæ-wi 

that-GEN  during  hunter  be-EV.3SG
3
 

‘At that time, he was a hunter.’ 

 
Nenetsin narratiivilla, kuten myös obinugrilaisten kielten partisiippilähtöisillä evidentiaaleilla, on miratiivisia 
merkityksiä samoin kuin monien sinotiibettiläisten kielten nominaalistuksilla. Esitelmämme pyrkii 
valottamaan myös miratiivien rakenteen ja kehityksen typologiaa: Voidaanko miratiivien kehittyminen 
nominaalimuodoista nähdä samanlaisena typologisena tendenssinä kuin esimerkiksi epäsuorien 
evidentiaalien kehittyminen perfekteistä ja resultatiivisista nominaalistuksista monissa kielissä (Aikhenvald 
2004: 117)? 
1 COMPL= completive aspect, PFV= perfective aspect, EV = evidential 
2 ADE = adessive case, INESS = inessive case 
3
 GEN = genitive, EV = evidential 
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Pervot ja heterot Suomi 24:ssä: korpusanalyysi fraseologisuudesta ja arvottamisesta 

 
Tutkimuksessani tarkastelen homoihin ja lesboihin kohdistuvaa arvottamista ja vertaan sitä heteroista 
puhumiseen. Tutkimusten mukaan sukupuolivähemmistöihin kohdistuvat asenteet voivat olla jyrkkiä ja 
negatiivisia ja ne voivat heijastaa vallalla olevia stereotyyppisiä käsityksiä mm. seksuaali- ja sukupuoli-
identiteetin valinnan mahdollisuudesta, kyvyttömyydestä parisuhteisiin ja jopa lasten hyväksikäytöstä; 
homomiehiin kohdistuva arvottaminen on negatiivisempaa kuin lesbonaisiin kohdistuva (esim. Herek 2002). 
 
Tässä tutkimuksessa lähestyn arvottamista kielen fraseologisuuden, suhtautumisen teorian ja 
korpusmenetelmien avulla. Tarkastelussa ovat seksuaalista suuntautumista ilmaisevien lekseemien 
kollokaatiot ja semanttiset assosiaatiot. Tavoitteenani on testata, miten fraseologinen analyysi sopii 
suhtautumisen tutkimukseen, ja selvittää, millaisina fraseologisina yksikköinä (sosiaalinen leksikaalinen 
priming, Hoey 2005; evaluatiivinen prosodia, Partingon ym. 2013) pervous toteutuu keskustelupalstojen 
kielessä ja millaista arvottamista fraseologisuus ilmentää. Analyysin avulla pyrin pääsemään kiinni siihen, 
millainen arvottava kielenkäyttö liittyy pervoihin avoimessa ja laajassa koko kansan keskustelupalvelussa. 
 
Aineistona käytän Kielipankin Suomi 24 -korpusta, joka sisältää keskustelupalstoja vuosilta 2001–2015. 
Aineisto on käytettävissä Korp-hakuliittymän kautta. Aineiston koko on 123 miljoonaa sanetta, josta on 
koottu seksuaalista suuntautumista ilmaisevien sanojen mukaan teemoitetut osakorpukset. Analysoin 
aineiston aluksi korpusvetoisesti tilastollisen avainsana-analyysin avulla (Keywords), fraseologisuutta 
tarkastelen erityisesti Concord-ohjelmalla; työkaluna käytän WordSmith Tools -korpusohjelmistoa. 
 
Oletuksenani on, että aineistoista löytyy käsiteltävien leksikaalisten yksiköiden kotekstille tyypillisiä 
avainilmauksia, joiden avulla päästää kiinni tutkimuksen kohteena olevien leksikaalisten yksiköiden 
fraseologisuuteen, laajempiin diskursiivisiin piirteisiin ja arvottamiseen. 
 
 
Lähteet 
 
Herek, Gregory M. 2002. Gender Gaps in Public Opinion about Lesbians and Gay Men. The Public Opinion Quarterly 66 (1), 40-66.  
Hoey, Michael 2005. Lexical Priming. A New Theory of Words and Language. London: Routledge. 
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Produktiivisuuden ja epäproduktiivisuuden raja – frekventatiivijohdosten leksikaalistuminen 

liivissä 

 
Liivin kieli kuuluu uralilaisen kielikunnan itämerensuomalaisten kielten ryhmään. Liivi on sammunut 
äidinkielenä, mutta toisena kielenä sitä puhuu noin 200 henkilöä, lähinnä Latviassa. Voimakkaan latvian 
vaikutuksen tuloksena suffiksoiva verbinjohtaminen on liivissä osittain korvautunut latviasta lainatuilla 
verbiprefikseillä. 
 
Frekventatiivijohtimet ovat itämerensuomalaisissa kielissä yleisiä, laajalevikkisiä ja muodoltaan moninaisia. 
Liivi poikkeaa tästä yleiskuvasta yhdellä frekventatiivijohtimellaan (-l-, ks. esimerkki 1), joka lisäksi vaikuttaa 
muihin itämerensuomalaisiin kieliin verrattuna olevan vähemmässä määrin produktiivinen. 
Frekventatiivijohdoksilla on myös voimakas tendenssi leksikaalistua ja liivissä frekventatiivijohdosten 
leksikaalistuminen vaikuttaa olevan vielä säännönmukaisempaa ja yleisempää kuin muissa 
itämerensuomalaisissa kielissä. 

 

(1) tõmp-šl-õnd   tõmp-šl-õnd   sīe lōja    

temmata- FREQ-PTCP.PST temmata-FREQ-PTCP.PST se.GEN vene.GEN  

jūs,  äb  lǟ mierrõ. 

luona NEG  mennä.CNG  meri.ILL 

’Tempailleet tempailleet venettä, ei lähde mereen.’ (CT 5: 20) 

 
Tutkimuksen aineisto on koottu Väärin (1974) esittämän listauksen pohjalta. Aineistossa esiintyy yhteensä 
15 l-johtimen sisältävää eri verbiä. Yksittäisten verbien esiintymien määrät vaihtelevat yksittäisestä tai 
muutamasta esiintymästä useaan kymmeneen. 
 
Aineiston perusteella liivin frekventatiivijohto ei ole erityisen produktiivista, vaikka muiden 
itämerensuomalaisten kielten perusteella niin voisi olettaa. Lisäksi aineiston verbeistä erityisesti mõtlõ, 
rīḑļõ, taplõ ja umblõ ovat leksikaalistuneet liivissä; tämä koskee myös muita itämerensuomalaisia kieliä. 
Toisaalta liivin frekventatiivijohdosten leksikaalistumiseen liittyy sanakohtaisia sääntöjä ja johdoksia on 
tarkasteltava lekseemikohtaisesti. Lisäksi muihin itämerensuomalaisiin kieliin verrattuna frekventatiivijohto 
ja mahdollisesti verbinjohto laajemminkin ovat liivissä selvästi marginaalisempia. Tämä voi edustaa yhtä 
liivissä tapahtunutta muutosta ja se voi liittyä myös laajemmin liivissä tapahtuneeseen typologiseen 
muutokseen. 
 
 
Lähteet 
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323. Töid eesti keele filoloogia alalt IV, 35–108. 
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“I’m a holiday Finn.” Hybrid Identities German - Finnish 

 
This study examines the identities of persons with one Finnish-speaking and one German-speaking parent. 
In Germany alone, there are more than 30,000 persons with a partly Finnish background. In my 
multidisciplinary dissertation project I research the identity of these persons, explicitly including those who 
have a German-speaking parent from Austria or Switzerland. 
 
Is their identity linked to their knowledge of their respective languages? In other words: does one have to 
master the Finnish language to have a Finnish identity? How do they define their own identity? And what 
do they consider to be their Heimat (=homeland)? For the ones who also know Finnish: Is there a difference 
between their definition of Heimat and kotimaa / kotiseutu? Heimat is impossible to translate, it is 
considered a „hotword“ (Heringer 2007), provoking a lot of controversy amongst speakers of German. 
 
For this purpose I have interviewed more than 20 persons with a bicultural family background, who form 
the second generation of Finnish immigrants in the German-speaking countries, irrespectively of their 
language knowledge.  Including persons with a parent from Switzerland will shed a light on the question if 
the use of German Heimat has been influenced by postwar German history. Using semi-structured 
interviews, it is researched how persons take a stand and how they explain their attitudes and opinions 
(using the tradition of laadullinen asennetutkimus, Vesala & Rantala 2007 that is used in Finnish Social 
psychology). The outcome of the interviews is then compared to corpora research about the collocations of 
respectively Heimat  in German and kotimaa / kotiseutu in Finnish; using the biggest German and Finnish 
corpora available. 
 
I will show how differently the researched persons define their identity and what kind of linguistic means 
they use to show their unique identity. Special emphasis is put on defining the factors that promote or 
hinder the development of a certain identity. 
 
The only person who postulated “Ich habe keine Heimat.” (I don’t have a home country.) was a person with 
a strong German background, with weak self-assessed knowledge of Finnish. Could it be that due to 
German history some Germans still avoid using this word and rather claim to have a Finnish identity, even 
though they have never ever lived in Finland? 
 
The findings of the interviews underline the ones from the corpus research: Germans define their Heimat 
on a small-scale level, naming rather the local village than anything else. They are “a national of provincials” 
(Applegate 1990). 
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#je suis Charlie –Anatomy of a Twitter discussion with mixed methods 

 
The terrorist shooting at the editorial office of the French satirical magazine Charlie Hebdo in January 2015 
was followed by global participation in Twitter. One of the main hashtags adopted was based on the logo Je 
suis Charlie (I am Charlie) created by Joachim Roncin. This discussion was one of the most tweeted news 
events in the history of Twitter. As a communication space, Twitter is a digital platform in which rapid 
reactions to events and issues can be expressed. It is one of the platforms that allows the networked public 
to emerge easily.  
 
In this paper, we examine tweets with the hashtag #jesuisCharlie. Our research questions are: 1) What are 
the main topics in these tweets, and 2) how is stance and positioning expressed across (basic types of) 
topics? The data for this study were originally collected by Marco T. Bastos and Raquel Requero with 
TwapperKeeper consisting of tweets with the hashtag #jesuisCharlie posted between the 7th and 14th of 
January 2015. The multilingual data consist of nearly 1.2 million tweets. We analyze tweets in English, that 
is, about 0.5 million tweets, and 234,363 after excluding retweets. 
 
We use mixed methods in our analysis. First, in order to examine the distribution of different topics across 
the tweets, we constructed a semantic vector representation for each tweet using a neural network model 
(Mikolov et al. 2013) and grouped semantically similar tweets together using clustering. We also analyzed 
the keywords of each cluster. Second, we applied qualitative analysis regarding stance-taking and 
positioning to typical tweets of chosen clusters in order to analyze how users index the situation, evaluate 
the news event, express emotions from solidarity to sorrow, and discuss religion and freedom of speech. 
 
 
References 
 
Mikolov, Tomas, Chen, Kai, Corrado, Greg, and Dean, Jeffrey. 2013. Efficient estimation of word representations in vector space. 
Proceedings of workshop at iCLR. Retrieved from arXiv preprint arXiv:1301.3781. 
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Kielenhuollon tarvitsema tutkimus ja ajatuksia yhteistyöstä sen edistämiseksi 

 
Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) yhtenä lakiin perustuvana tehtävänä on suomen kielen huolto ja 
siihen liittyvä tutkimus. Kielenhuoltajana Kotus antaa suosituksia ja ohjeita suomen kielen käytöstä, tarjoaa 
kielenhuollon palveluja, kuten neuvontaa ja koulutusta, sekä vaikuttaa kielenkäyttöön esimerkiksi 
julkaisuilla, lausunnoilla ja työryhmien jäsenenä. Kielenhuolto kohdistuu yleiskieleen, nimistöön ja 
virkakieleen. Kotus tarvitsee kielenhuoltotutkimusta erityisesti käytännön kielenhuoltotehtäviensä tueksi 
(Kankaanpää 2015). Viime vuosina Kotuksessa on tutkittu mm. kielenhuollon historiaa (Kolehmainen 2014), 
tehty kyselyjä esimerkiksi viranomaisten kielenkäytöstä ja nimistönsuunnittelusta, kansalaisten 
kielenhuoltoasenteista (Korhonen ja Lappalainen 2013) ja nimien taivuttamisesta sekä laadittu selvityksiä 
yleiskielen kieliopillisesta vaihtelusta ja muuttumisesta mm. Kielitoimiston kielioppioppaan (2015) 
tarpeisiin. Yleiskielen sanaston muuttumista seurataan jatkuvasti Kielitoimiston sanakirjaa varten.  
 
Kotuksen omat tutkimusresurssit ovat pienet, ja kielenhuoltoon liittyvää tutkimusta tehdään lähinnä 
kielenhuollon asiantuntijatehtävien ohessa. Jotta kielenhuollon kannalta tärkeitä aiheita tutkittaisiin 
laajemmin, Kotus pyrkii yhteistyöhön yliopistojen ja muiden tahojen kanssa. Jo nyt Kotuksen asiantuntijat 
esimerkiksi ohjaavat kielenhuoltoon liittyviä väitöskirjoja. Esitelmässäni esittelen Kotuksen suunnitelmissa 
olevia uusia tapoja kielenhuollon tutkimukseen liittyvän yhteistyön edistämiseksi: aihepankkia, tutkijapiiriä 
ja yleiskielen seurantatalkoita.  
 
Aihepankki olisi tietokanta tai verkkosivu, johon kerätään kielenhuollon tarpeista lähteviä tutkimusaiheita 
opinnäytetyön tekijöiden käyttöön. Tällaisia aiheita ovat erilaiset kielen piirteet ja niiden funktiot mutta 
myös esimerkiksi kielenkäyttäjien asenteet ja kielenhuolto toimintana. Vastaavasti tutkimusmenetelmät 
voivat vaihdella laadullisesta ja määrällisestä kielen ja tekstien lingvistisestä analyysista esimerkiksi 
diskurssianalyysiin ja etnografisiin menetelmiin. Aiheen varaajalle tarjottaisiin myös mahdollisuus 
alkukeskusteluun kielenhuollon asiantuntijan kanssa. Työn valmistuttua aihepankkiin tulisi tiivistelmä 
tuloksista. 
 
Kielenhuollon tutkijoiden piiri tai verkosto kokoaisi yhteen kielenhuollon tutkimuksesta kiinnostuneita 
tutkijoita, opinnäytetyöntekijöitä ja näiden ohjaajia. Työmuotona olisivat ainakin tapaamiset, joissa 
keskustellaan meneillään olevista tutkimuksista.  
 
Kotuksen verkkosivuilla maaliskuussa alkaneissa yleiskielen seurantatalkoissa hyödynnetään tavallisten 
kielenkäyttäjien apua yleiskielen muutoksen seurannassa.  
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Paljaiden interrogatiivien indefiniittinen käyttö vepsän kielessä 

 
Tutkimukseni kuvaa vepsän paljaiden interrogatiivien indefiniittistä käyttöä. Termi paljaat interrogatiivit on 
käännös englanninkielisestä termistä bare interrogatives, jolla tarkoitetaan interrogatiivipronominien 
kanssa formaalisti identtisiä indefiniittipronomineja, esimerkiksi suomen kielessä: 
 
(1) Jos kuka tätä Suomenmaata niin tarkoin katselee, niin ei täällä olla viitsi, vaan poijes pakenee. 

(http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103245679) 

Vepsän kielessä indefiniittisyyttä ilmaisevina pronomineina käytetään tyypillisesti tunnuksisia muotoja, 
jotka muodostuvat interrogatiivivartalosta ja indefiniittisyyden tunnuksesta. Tunnus voi olla joko affiksi tai 
partikkeli. Näiden tunnuksisten muotojen ohella voidaan vepsässä käyttää eräissä lause- ja 
lausekerakenteissa myös paljaita interrogatiiveja. Vepsän tunnuksisten indefiniittipronominien 
interrogatiivivartalot ja paljaat interrogatiivit ovat formaalisti identtisiä interrogatiivi- ja 
relatiivipronominien kanssa. Erottava tekijä on indefiniittinen referenssi. 
 
Tutkimuksen peruslähtökohtana ovat typologisen kielentutkimuksen havainnot interrogatiivi- ja 
indefiniittipronominien synkronisista funktionaalisista samankaltaisuuksista. Typologisten seikkojen valossa 
näyttää ilmeiseltä, että kyseessä on ennemminkin systemaattinen polysemia kuin satunnainen homonymia. 
Lausetasolla interrogatiivien ja indefiniittien merkitykset eivät ole yleensä epämääräisiä, vaan pronominit 
ovat merkitykseltään selkeästi joko interrogatiivisia tai indefiniittisiä. Interrogatiivipronominit kuuluvat 
kielen hitaimmin muuttuviin elementteihin, mutta indefiniittipronominien järjestelmä on yksi nopeimmin 
muuttuvista kategorioista. (Haspelmath 2004 [1997]: 174–176.) Itämerensuomalaisissa kielissä paljaat 
interrogatiivit edustavat kielten kronologisesti vanhinta indefiniittipronominien tyyppiä. 
 
Vepsän paljaiden interrogatiivien kuvaus on osa laajempaa tutkimustani vepsän indefiniittipronominien 
järjestelmästä. Tutkimuksen aineisto on peräisin painetuista vepsän kielennäytekokoelmista, vepsän kielen 
korpuksesta, kenttätyömatkoilla tekemistäni nauhoituksista sekä pronominien elisitaatiotestistä. Koko 
tutkimuksen aineisto koostuu 2483:sta indefiniittisiä pronomineja sisältävästä esimerkkilauseesta, joista 
noin viidesosassa indefiniittisinä pronomineina on käytetty paljaita interrogatiiveja. 
 
Olen tutkimuksessani luokitellut erilaisia vepsän lause- ja lausekerakenteita, joissa paljaiden interrogatiivien 
indefiniittinen käyttö on mahdollista. Vepsän paljaiden interrogatiivien syntaktiset käyttöyhteydet 
muistuttavat läheisesti vepsän prestiisikieli venäjän (Tretjakova 2009) sekä vepsän lähisukukielten 
käyttöyhteyksiä (ks. esim. Forsberg 1995). Pohdin esityksessäni niitä semanttisia tekijöitä, jotka yhdistävät 
vepsän paljaiden interrogatiivien esiintymisympäristöjä. Esittelen myös hahmottelemani vepsän paljaiden 
interrogatiivien funktioiden distribuution indefiniittipronominien semanttisella kartalla ja vertailen sitä 
aiemmin määrittelemääni tunnuksisten indefiniittipronominien distributionaaliseen kaavaan. 
 
Lähteet 
 
Forsberg, Hannele 1995: Kysymyssanojen indefiniittistä käyttöä suomen murteissa. – Marjatta Palander (toim.), Murteiden 
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Kalle Päätalon Iijoki-sarja kielielämäkertana 

 
Esitelmäni liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tarkastelen Kalle Päätalon Iijoki-sarjan kieltä 
kielielämäkerrallista lähestymistapaa hyödyntäen. Iijoki-sarja on 26-osainen omaelämäkerrallinen teossarja, 
jossa Päätalo kertoo omat vaiheensa lapsuudesta kirjailijaksi ryhtymiseen saakka. Päätalon tietoisena 
tarkoituksena on ollut tallentaa kirjoihin kotiseutunsa kieltä. Sen lisäksi hän on kuvannut monia muita 
suomen murteita, murrekäsityksiä ja -asenteita sekä kieli-ideologisia asetelmia. Iijoki-sarjaa voikin lukea 
päähenkilön kielielämäkertana.  
 
Olen edennyt Iijoki-sarjan kielen analysoinnissa mikrotasolta makrotasolle: murteen- ja 
variaationtutkimuksen kautta kansanlingvistisiin murrekäsitysten ja -asenteiden tutkimukseen sekä kieli-
ideologioiden tarkasteluun. Eri tutkimusvaiheet ovat auttaneet hahmottamaan Iijoki-sarjan 
kielielämäkerralliset tasot ja käännekohdat. Tutkimuksessani selvitän myös, mikä on kielielämäkerran 
funktio kaunokirjallisen teoksen kokonaisrakenteen ja tematiikan kannalta. 
 
Kielielämäkerran tutkimuksessa risteävät sosiolingvistiikan eri suuntaukset, perinteinen murteentutkimus 
sekä kieli-ideologioiden tutkimus. Tutkimukseni keskiössä on metakieli. Kielenkäyttötilanteita esittävä teksti 
on jo itsessään eksplisiittinen metapragmaattinen diskurssi, mutta tekstistä on myös nostettavissa esiin 
kahden eri tason metakieltä: metakieli 1:tä, joka kuvaa kieltä ja sen ilmiöitä, kuten kielimuotoja, 
kielenpiirteitä ja puhetapaa, sekä metakieli 2:ta, joka sisältää kieleen liittyvän arvomaailman ja asenteet, 
jotka ohjailevat kielenkäyttöä (ks. Mielikäinen & Palander 2014). Tutkittavana ovat ei-kielitieteilijän – tässä 
tutkimuksessa fiktiivisen hahmon – kieleen liittyvät käsitykset, uskomukset, asenteet ja tuntemukset, joten 
hyödynnän myös kansandialektologisista tutkimuksista saatuja tuloksia. Murteen- ja variaationtutkimuksen 
keinoin tarkennan kielielämäkerran analyysin mikrotasolle eli ikään kuin zoomaan kokonaiskuvasta 
lähemmäksi katsomaan, kuinka vaikkapa erilaiset murreasenteet näkyvät dialogissa tai suorasanaisessa 
kerronnassa. 
 
Hyödynnän tutkimuksessani kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä ja näkökulmia. Poikkitieteellinen 
lähestymistapa näkyy erityisesti tulkintojen tasolla. Analyyttisenä työkaluna käytän neksusanalyysiä (Scollon 
& Scollon 2004). Sen avulla pystyn tarkastelemaan Iijoki-sarjan päähenkilön kieleen liittyviä kokemuksia 
risteyminä, joissa päähenkilön kielielämäkertaan kietoutuvat toisten henkilöhahmojen kieli, kieleen liittyvät 
diskurssit, kontekstit sekä erilaiset ideologiat. 
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Fakta homma 

 
Evidentiaalisuus kielellisenä kategoriana viittaa siihen, millaista evidenssiä puhujalla on väitteensä tueksi. 
Esimerkiksi väite ’Jaakko pelaa änäriä’ voi perustua joko puhujan omaan näköhavaintoon tai 
kuulopuheeseen. Kieltenvälisesti yleisesti merkittyjä tiedonlähteitä ovat aistihavainnot, päättely, oletus, 
kuulopuhe ja lainaus (ks. esim. Aikhenvald 2004). 
 
Tämä esitelmä käsittelee edeltävissä tutkimuksissa vähemmälle huomiolle jäänyttä tiedonlähdettä faktoja 
(ks. kuitenkin esim. Loughnane 2009 and Plungian 2010). Määrittelen faktat esitelmässäni seuraavasti: 
 
1. Faktat ovat osa puhujan maailmankuvaa ja puhujalla on täysi subjektiivinen varmuus faktojen 
totuusarvosta 
2. Puhuja voi puhua faktasta ilman minkäänlaista muuta tiedonlähdettä 
3. Puhujan ei tarvitse millään tavalla spesifioida alkuperäistä tiedonlähdettään ja erot tiedonlähteiden 
välillä eivät ole merkittäviä 
 
Esimerkiksi ’2+2 on 4’ on fakta, kun taas ’Aino ulkoiluttaa koiraa’ ei ole, koska jälkimmäisen väitteen tulee 
perustua jollekin tiedonlähteelle. Puhuja voi olla täysin varma molempien väitteiden totuudesta, mutta silti 
vain ensimmäinen näistä on aito fakta ylläolevan määritelmän mukaan. On myös tärkeää huomata, että 
puhujan kannalta merkittävää on puhujan oma varmuus; puhuja saattaa esittää faktana asioita, jotka eivät 
ole faktoja kielenulkoisesti (esim. ’Sydney on Australian pääkaupunki’). 
 
Faktojen semantiikan käsittelyn lisäksi esitän esitelmässäni faktojen rakenteellis-funktionaalisen typologian. 
Kielet voidaan jakaa tässä neljään ryhmään sen mukaan, millaisella morfeemilla ne faktoja merkitsevät 
(käytetty evidentiaali on yleensä kielen suorin evidentiaali): 
 
1. Kielellä on oma faktuaalinen evidentiaalinsa (wutun) 
2. Kieli koodaa faktoja ego-evidentiaalilla (oksapmin) 
3. Kieli koodaa faktoja visuaalisella/suoralla evidentiaalilla (shipibo-konibo) 
4. Faktat ovat nollamerkittyjä (suomi) 
 
Ensimmäinen kielityyppi korostaa faktojen erityisluonnetta, kun taas kaikki muut tyypit korostavat faktojen 
samankaltaisuutta muiden tiedonlähteiden kanssa. Tyyppi 2 perustuu faktojen henkilökohtaisuuteen, koska 
faktat saavat saman koodauksen kuin ego-evidentiaalit. Tyyppi 3 painottaa faktojen varmuutta; meidän on 
vaikea kieltää faktaa tai jotain, minkä olemme itse nähneet. Sama pätee pitkälti tyyppiin 4, koska suomessa 
nollamerkintä liittyy läheisesti tiedon luotettavuuteen. Kuitenkin tyypin 4 voidaan sanoa myös painottavan 
faktojen erityislaatuisuutta; koska mikään evidentiaali ei sovi faktojen kanssa, ne jätetään merkitsemättä. 
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Intensiteettiprefiksoidit reduplikaation jatkeina viron ja suomen kielessä 

 
Intensiteettiprefiksoidit eli yhdyssanan perusosan merkitystä vahvistavat ja siihen liitteenomaisesti liittyvät, 
itsenäisinä sanoina esiintyvät etumääriteosat ovat saaneet huomiota lähinnä germaanisten kielten 
tutkimuksessa. Tämän tyyppiset etumääriteosat ovat kuitenkin jopa ominaisempia suomen ja viron kielille, 
joissa ne muodostavat lähes luonnollisen jatkumon reduplikatiivisesti vahvistaville ilmauksille, joiden 
muodostuminen näihin kieliin on tyrehtynyt. Käytössä olevat reduplikatiiviset ilmaukset ovat pikemminkin 
leksikaalistuneet ja vuosien saatossa kiteytyneet enimmäkseen yhden adjektiivin vahvistajiksi, kun taas 
produktiiviset intensiteettiprefiksoidit tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia ilmaista ominaisuuden 
suurta määrää erilaisissa yhteyksissä. 
 
Esitelmässäni tarkastelen adjektiiveja vahvistavia merkityksiä tuottavien nykypäivän 
intensiteettiprefiksoidien käytön ja muodostumisen yhtäläisyyksiä ja eroja viron ja suomen kielessä. 
Vertailu perustuu korpusaineistoihin, joita edustavat vironkielinen etTenTen ja suomenkielinen Suomi24. 
Viron ja suomen intensiteettiprefiksoideissa on paljon yhtäläisyyksiä, jotka selittyvät osin 
intensiteettiprefiksoideiksi valikoituvien sanojen luonteella, esim. vertaukseen perustuvat ilmaisut 
hiigel/suur, jätti/suuri. Tyypillistä on myös intensiteettiadverbien typistyminen intensiteettiprefiksoideiksi, 
kuten hirmus ilus > hirm/ilus, törkeän hyvä > törky/hyvä. Näiden lisäksi intensiteettiprefiksoideina voi 
esiintyä myös lainattuja elementtejä, kuten esim. ru svin/kall > siga/külm, sika/kylmä. Toisinaan 
vahvistavaksi etumääriteosaksi on muodostunut molemmassa kielessä etymologialtaan samankaltainen 
sana, esim. padu/laisk, pata/laiska. 
 
Intensiteettiprefiksoidien käyttö kummassakin kielessä perustuu tietynlaiseen skemaattisuuteen, jota on 
ajoittain pidetty germaanisten kielten tutkimuksessa perusteena tulkita intensiteettiprefiksoidit 
kieliopillistuviksi elementeiksi, mutta viron ja suomen kohdalla voidaan intensiteettiprefiksoidien 
skemaattisuutta pitää myös vanhan uralilaisen reduplikaatiomallin semanttisen vastineen uudelleen 
heräämisenä. Näin ollen voidaan intensiteettiprefiksoideja käsitellä kielirajat ylittävänä kieliopillistumis- ja 
rakenteellistumisilmiönä, sillä monissa tapauksissa produktiiviseksi vahvistajaksi valittu viron- tai 
suomenkielinen sana toimii samassa tehtävässä myös toisessa kielessä. 
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Tulevaisuuden kertomukset lööpeissä 

 
Esitelmässäni tutkin iltapäivälehtien otsikkojulisteissa eli lööpeissä esitettyjen tulevaisuusorientoituneiden 
otsikkokokonaisuuksien kertomuksia ja sitä, kuinka hyvin niihin voi soveltaa kansantarinatutkimuksesta 
tuttua narratologista lähestymistapaa. 
 
Esitelmä on osa väitöskirjatutkimustani Lööppien piirit, joka käsittelee lööppien toimintaa ja toimintaan 
osallistuvia pääasiassa inhimillisiä toimijoita kielellisinä rakenteina. Mielenkiintoni kohteina ovat myös 
ilmaukset, joissa lehti tai lukija vedetään mukaan lööppitekstiin. 
 
Tutkimuksen pääaineistona ovat Iltalehden valtakunnalliset lööpit vuosilta 2008−10. Esitelmääni varten 
olen poiminut ne otsikkokokonaisuudet eli uutisaiheet, joissa on päällimmäisenä tulevaisuuspainotus. 
Useimmitenhan uutisaiheet kertovat menneistä tapahtumista tai seikoista, jotka ovat juuri meneillään. 
 
Mukana eivät ole kuitenkaan sellaiset tulevaisuuteen suuntautuneet otsikot, jotka viittaavat lukijan 
välittömään lehden tai lisälehden lukukokemukseen tai muuhun kotona tapahtuvaan viihteen 
kuluttamiseen tyyppiä TV-liitteet. 
 
Pohdin esitelmässäni, kuinka hyvin lööppien tutkimukseen voi soveltaa narratologian aktantteja. Metodin 
oppi-isän Proppin (1968/1928) mallissa oli seitsemän aktanttia eli toimijaroolia, kuten sankari ja konna. 
Greimasin (1980/1966) pyrkimys kuusijäseniseen malliin ei tunnu lööpeissä toimivalta. Esimerkiksi 
lähettäjän ja vastaanottajan roolit ovat melko turhia aineistossani. 
 
Lisäksi tutkin sitä, millaiset aktorit eli konkreettiset ihmistyypit täyttävät kunkin aktanttikategorian. Ketkä 
pääsevät sankareiksi, kuka saa konnan osan? Millaisia ovat aiheet, joissa lukija on mukana? 
 
Kertomus muodostuu jaksottaisesta toiminnasta. Propp hahmotteli kansansatujen pohjalta perusmallin, 
jonka mukaan tarinassa on potentiaalisesti seitsemän pääjaksoa, joista kukin saattoi sisältää useita 
episodeja. Apo (1986) on tutkinut kotimaista kansantarina-aineistoa. Hänen havaintojensa perusteella 
satakuntalainen ihmetarina muodostuu noin puolesta tusinasta pääjaksosta. 
 
Lööppien kertomuksellinen jaksorakenne on ymmärrettävästi suppeampi, mutta niistäkin on eksplisiittisesti 
tai implisiittisesti yleensä löydettävissä kertomukselta vähimmillään edellytettävät kolme vaihetta: 
alkutilanne, muutos ja lopputilanne. 
 
Tulevaisuussuuntautuneet lööppikertomukset jakautuvat kolmeen perusmalliin sen mukaisesti, millainen 
on odotettavissa oleva suurin muutos, parempaan vai huonompaan suuntaan. Ensimmäisen vaihtoehdon 
mukaan muutos on nykytilanteesta huonompaan. Toisen vaihtoehdon mukaan muutos on parempaan. 
Kolmannen vaihtoehdon mukaan pelättävissä on huononnus nykytilanteeseen nähden, mutta jollain 
toiminnalla saadaankin torjuttua uhkaava muutos. Tällaista edustaa esimerkiksi lukijasuuntautunut 
otsikkokokonaisuus Kun sikainfluenssa iskee / Täällä saat PARASTA HOITOA / 50 KUNNAN JÄTTISELVITYS. 
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Of necessity or not – students negotiating obligation during task activities 

 
In recent years, classroom interaction research has seen a surge in studies examining the role of student-
initiated actions. The findings show the variety of initiation types students produce and the main functions 
the initiations serve (e.g. Garton 2012; Jakonen & Morton 2015). Although the range of types has been 
charted, there is still fairly little research that explicitly focuses on their verbal and bodily-visual production 
features (cf. Jakonen & Morton 2015) and the implications these have for teachers’ and students’ 
negotiation of epistemic stance and deontic authority and rights. 
 
One type of student-initiated action comprises repair initiations that request for clarification of or 
confirmation for, for example, teacher’s instructions during task activities. Using conversation analysis, this 
paper describes the multimodal resources students employ when they seek to clarify how they are to 
accomplish current or future task activities. Specifically, it focuses on the use of two modal auxiliaries – 
‘have to’ and ‘need to’ – in yes/no interrogatives (e.g. ‘do we need to write’) and elucidates the multi-
layered functions they exhibit. It also details teachers’ responses and the accounts they give. The data 
originate from 45 video recorded secondary school lessons, including biology, physics, history and English, 
taught in English in Finland. 
 
The preliminary analysis highlights that by producing these questions, students explicitly orient to teachers’ 
institutionally inscribed deontic authority and rights to assign them tasks and to tell how these are 
accomplished (e.g. Stevanovic & Peräkylä 2012). Yet, by posing them students simultaneously orient to 
their right to negotiate how tasks could be done and thus their knowledge of how tasks are or have 
previously been done. Interestingly, many questions exhibit additional functions beyond their clarification 
or confirmation function. Moreover, the analysis of teacher responses reveals that in different subjects, 
depending on the type and phase of task, students’ negotiation possibilities vary. 
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Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja kategorisuus 

 
J. K. Chambersin (1995: 25−33) mukaan kielellinen muuttuja (linguistic variable) voi olla osa ainoastaan 
sellaista teoriaa, joka hylkää kategorisuuden aksiooman. Tästä syystä sosiolingvistisen 
variaationtutkimuksen tulee olla lähtökohtaisesti ei-kategorista. Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa 
kategorisuuden aksiooma? Ovatko kategorinen ja vaihteleva teoria toistensa vastakohtia, kuten Chambers 
(mts. 30) näyttäisi ajattelevan, vai onko kategorisuus itse asiassa erottamaton osa tutkimusta? 
 
Esitelmässäni haastan Chambersin näkemystä sosiolingvistisen variaationtutkimuksen luonteesta ja pyrin 
osoittamaan, että kategorisuus ei ole vaihtelun tutkimuksen este vaan edellytys. Lisäksi esitän, että 
Chambersin näkemys on kuitenkin ymmärrettävissä vastareaktiona klassiselle generativistiselle ajattelulle 
(Chomsky 1965). 
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Yliopisto-opiskelijat genreä rakentamassa: aloitukset osana arvostelutekstien 

kokonaisrakennetta  

 
Esitykseni liittyy laajempaan tutkimukseeni, jossa tutkin yliopisto-opiskelijoiden tuottamia arvostelutekstejä 
ja niiden implikoimaa kirjoittajien tekstilajin tajua. Tutkimukseni aineistona ovat teekkareiden ja 
luokanopettajaopiskelijoiden kirjoittamat arvostelutekstit, joissa arvioidaan kirjoittamisen ja kielenhuollon 
verkko-oppimateriaalia Kirjoittajan ABC-kortti (ks. http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/). Kirjoittajien tehtävänä 
oli arvioida kyseistä verkko-oppimateriaalisivustoa opiskelijan näkökulmasta ja kirjoittaa 
käyttäjäkokemustensa perusteella sivustosta arvostelu opiskelijoiden lehteen. Tarkastelen tutkimuksessani 
opiskelijoiden kirjoittamia tekstejä arvostelutekstilajin edustajina sekä analysoin teksteihin kirjoittuvia 
evaluoivia asenteita ja niiden ilmaisemista. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää kirjoittajien arvostelutekstilajin tajua eli tekstilajitietoisuutta sekä 
eritellä aineiston arvosteluteksteihin kirjoittuvia arvioivia asenteita ja niiden kohteita. Tekstien rakenteiden 
osalta kiinnitän huomiota sekä muodollisiin että funktionaalisiin jaksoihin, joiden oletan ilmentävän 
tavoitteena olleelle tekstilajille eli arvostelulle tyypillistä rakennetta (tekstin rakenne genrepiirteenä). Eri 
tekstilajeillahan on katsottu olevan niille tyypillinen tavoitteensa ja rakenteensa, joiden perusteella tekstin 
voi tunnistaa ja luokitella tietyn genren edustajaksi (esim. Hasan 1989; Swales 1990). 
 
Tarkastelen esityksessäni aineiston arvostelutekstien aloituksia vuorovaikutusta rakentavana sosiaalisena ja 
kielellisenä toimintana sekä osana tekstien kokonaisrakennetta. Analysoin aloituksia toiminnan ja funktion 
näkökulmasta eli selvitän, mitä aloituksissa tapahtuu ja mitä aloituksilla tehdään. Tekstien aloitukset ovat 
monella tapaa tärkeitä ja keskeisiä: ne esittelevät topiikin eli puheenaiheen ja motivoivat sen käsittelyn, 
kytkevät tekstin maailmaan eli ympäröivään todellisuuteen sekä rakentavat lukijasuhteen (Mäntynen 2003: 
59–62). Lisäksi pohdin, miten kirjoittajien tekemät valinnat osaltaan tuottavat arvostelutekstin tekstilajia, 
ilmentävät tehtävän ja tekstitilanteen ymmärtämistä sekä implikoivat kirjoittajien arvostelutekstilajin tajua 
eli tietoisuutta arvostelutekstilajista ja sen konventioista. 
 
Asiasanat: arvostelugenre, arvostelutekstilaji, tekstin aloitus, tekstin rakenne, tekstilajin taju, tekstilajitietoisuus. 
 
 
Lähteet 
 
Hasan, Ruqaiya 1989 [1985]: The structure of a text. Teoksessa M. A. K. Halliday & Ruqaiya Hasan: Language, context and text: 
Aspects of language in a social-semiotic perspective. 2. painos. Oxford: Oxford University press, 52–69. 
Mäntynen, Anne 2003: Miten kielestä kerrotaan. Kielijuttujen retoriikkaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 926. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Swales, John 1990: Genre analysis. English in academic and research settings. Cambridge: Gambridge University Press. 

  

http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/


 

117 
 
 KTP 2016  

Hanna Lappalainen 
Helsingin yliopisto 
 
Liisa Mustanoja & Michael O’Dell 
Tampereen yliopisto 
 

Miten tutkia ja selittää idiolektien muutosta? 

 
Sosiolingvistiikassa on nojattu pitkään näennäisaikaiseen kielenmuutoksen tutkimukseen, mutta erityisesti 
2000-luvulla reaaliaikatutkimukset ovat lisääntyneet. Tutkimustradition kuluessa karttuneiden 
pitkittäisaineistojen valossa onkin mahdollista tarkastella, missä määrin idiolekti muuttuu, kun yksilö 
ikääntyy. Tutkimustieto on tarpeen, kun pohditaan näennäisaikamenetelmän soveltuvuutta erilaisten 
ilmiöiden tarkasteluun. Tähänastinen reaaliaikatutkimus on osoittanut, että idiolektin muutos ei suinkaan 
ole poikkeuksellista vaan pikemminkin tyypillistä. Lisätietoa tarvitaan erityisesti siitä, millaisissa ilmiöissä, 
miten ja milloin muutokset tapahtuvat. Myös muutoksen määrittelystä ja sen todentamisen menetelmistä 
on syytä keskustella.  
 
Tutkimusaineistomme on peräisin Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksesta 
(http://www.helsinki.fi/sup/tutkimus/projektit_suomi/helsingin_puhekieli.html), joka koostuu kolmella eri 
vuosikymmenellä tallennetuista syntyperäisten helsinkiläisten haastatteluista. Korpuksesta tekee 
maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen se, että mukana on puhujayksilöitä, joiden kielenkäyttöä on 
tallennettu 40 vuoden aikajänteeltä kolmesti. Tutkimuskohteenamme on yhdeksän 1950-luvulla syntynyttä 
puhujaa, joita jokaista on haastateltu 1970-luvulla (n. 20-vuotiaana), 1990-luvulla (n. 40-vuotiaana) ja 2010-
luvulla (n. 60-vuotiaana).  
 
Tarkastelemme, onko fokusinformanttien kielenkäyttö muuttunut tutkimusjakson aikana. Päähuomion 
kohteena on kymmenkunta äänne- ja muotopiirrettä, joiden vaihtelua ja muutosta kuvaamme bayesilaisilla 
tilastomenetelmillä. Menetelmät soveltuvat erityisen hyvin tutkimusasetelmiin, joissa osa tarkasteltavista 
piirteistä on harvafrekventtisiä eikä koeasetelmaa (ts. haastattelutilannetta) voida toistaa. Menetelmien 
avulla myös voidaan havainnollistaa yksilö- ja ryhmätasoa samanaikaisesti niin, että epävarmuustekijät ovat 
tuloksissa näkyvillä. Klassisten äänne- ja muotopiirteiden lisäksi kuvaamme muutosta joissakin prosodisissa 
piirteissä.  
 
Alustavat tulokset osoittavat, että yksilöiden muutostendenssit ovat osin samansuuntaisia, osin erilaisia. 
Näyttää esimerkiksi siltä, että äänenkorkeuden madaltuminen yhdistää tutkimuksen naisinformantteja. 
Tulos liittynee osittain anatomisiin muutoksiin, mutta havaintoa tukee myös se, että matalalla puheäänellä 
on nyky-yhteiskunnassamme prestiisiä. Toisaalta yksilöt eroavat toisistaan äänne- ja muotopiirteiden 
käytössä. Esitelmässämme keskustelemme yksilöllisten erojen selittämisestä mm. prestiisin ja normin 
käsitteitä käyttäen. 
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Lapsuuden kirjan suomennos kielen, sensuurin ja kielenhuollon valossa ja varjossa 

 
Gnostilaisiin evankeliumeihin osin palautuva kertomuskokoelma Jeesuksen lapsuuden kirja herätti 
Suomessakin jo varhain mielenkiintoa. Ensimmäiset suomennokset laadittiin ns. Pohjanmaan mystikkojen 
toimesta viimeistään 1800-luvun alussa, mutta näitä suomennoksia ei aikanaan edes yritetty painattaa, 
joskin ne levisivät käsikirjoituskopioina (Luukkanen 1995). Teoksen ensimmäiset varsinaiset 
julkaisuyritykset kilpistyivät 1820–1830 -luvuilla tuomiokapitulien nihkeään suhtautumiseen, kunnes 
viipurilainen kirjanpainaja Anders Cederwaller onnistui hetkellisesti hyödyntämään sensuurisysteemissä 
ollutta tulkinnanvaraista aukkoa vuonna 1835. 
 
Mutta minkä suomennoksen Cederwaller julkaisi – jonkin varhaisista mystikkosuomennoksista, Porvoon 
tuomiokapitulin aikoinaan torjuman J. G. Westerin käännöksen, teoksen sittemmin kääntäneeksi tiedetyn 
Jakob Johan Malmbergin laitoksen vai jonkin aivan uuden suomennoksen? Tähän ei teoksen varhaisen 
sensuurihistorian selvittänyt Silfverbergkään (1977) ole ottanut kantaa. Painolupaprosessien autenttiset 
pöytäkirjatkaan eivät tuo asiaan paljon lisävalaisua, vaan suomennoksen tekijä on koetettava löytää 
kielellisten vertailujen avulla. Teosta kohdannut varhainen kielenhuolto ei valitettavasti tee vertailusta 
helppoa, mutta onneksi tarkimmankin korjaajan editointi herpaantuu hetkittäin. 
 
Entä mikä on teoksesta myöhemmin julkaistujen painosten tausta? Teoksesta ilmestyi vuosina 1835–1944  
kaikkiaan 26 painosta, alkuun Viipurissa, Tukholmassa, Uumajassa, Jönköpingissä ja Helsingissä, sittemmin 
myös Oulussa ja etenkin Tampereella, lopulta Kuopiossa ja Wisconsinissa. Jäljitän, mihin suomennokseen 
nämä laitokset pohjautuvat ja selvitän, miten teosta on sen pitkän julkaisuhistorian kuluessa modernisoitu. 
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Luukkanen, Tarja-Liisa 1995: Pilatuxen breivit ja apostolien kilvoitukset: Pohjanmaan mystikot kristinuskon historian lähteillä. 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 84–85 s. 89–99. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.  
Silfverhut, Voitto 1977: Kirkon ja keisarin sensuuri. Uskonnollisen kirjallisuuden valvonta Suomessa 1809–1865. Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 104. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura. 
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Liisa-Maria Lehto 
Oulun yliopisto 
 

Kielidiskurssit korpusavusteisen analyysin valossa 

 
Tutkin japaninsuomalaisten kielidiskursseja: millaisia merkityksiä ja tehtäviä Suomessa syntyneet ja Japaniin 
muuttaneet suomalaiset antavat osaamilleen kielille - suomelle, japanille ja englannille. Tutkimukseni on 
osa kielen, kulttuurin ja siirtolaisuuden tutkimuskenttää, ja nojaudun kielen todellisuutta rakentavaan 
näkökulmaan. Siinä diskurssit luovat tiettyjä aiheita ja sosiaalisia suhteita ja kielellä saadaan aikaan 
näkökulmia, identiteettejä ja ideologioita (Partington, Duguid & Taylor 2013: 2–4). Yhdistän työssäni 
korpusmetodeja ja diskurssianalyysia ja esittelen tässä alustavia analyysituloksiani. Korpusmenetelmät 
soveltuvat kielidiskurssien tarkasteluun, koska niiden avulla voidaan löytää aineistosta toistuvia kielen 
piirteitä (Baker 2006: 77–84) ja tarkastella, mitä merkityksiä opittuihin puhumisen tapoihin kytkeytyy 
(Hunston 2002: 46–48). Korpus itsessään ei sisällä uutta tietoa kielestä, mutta korpusmenetelmillä voidaan 
saada uusi perspektiivi tuttuun tietoon. Ne auttavat tunnistamaan implisiittisiä merkityksiä, jotka ovat usein 
kielenkäyttäjän intuition ulottumattomissa. (Hunston 2002: 3, 109, 123.) 
 
Aineistoni koostuu kymmenestä japaninsuomalaisten haastattelusta ja viidestä parikeskustelusta. 
Ensinnäkin olen etsinyt aineistostani diskursiivisesti merkittäviä toistuvuuksia korpusohjelman avulla ja 
käyttänyt hakusanoina informanttien osaamia kieliä. Esimerkiksi hakusana SUOMI säännönmukaisesti 
sisältyy predikoivaan että-lauseeseen, jota edeltää mielipiteen tai faktan ilmaisu: sitähä sanotaan että 
suomen kieli on hyvin vaikea ja monimutkanen. Informantit asemoivat että-lauseilla itsensä suhteessa 
suomen kieleen: he tunnistavat olemassa olevat diskurssit ja toistavat tai muokkaavat niitä. Toiseksi 
tarkastelin eri kielten semanttista preferenssiä eli sitä, mitä merkitysryhmiä voidaan hahmotella niiden 
konteksteista (esim. Baker 2006: 86). Suomella oli aineistossani preferenssi kieleen, eli siitä puhuttiin 
useammin suomen kielenä, kun taas muihin kieliin viitattiin yksinkertaisesti japanina ja englantina. Lisäksi 
suomeen ei niinkään liittynyt tunteita kuvaavia sanoja, vaan sillä oli preferenssi kielen ilmiöitä kuvaavan 
merkitysluokkaan (esim. intonaatioon, synonyymiksi). Odotuksenvastaisesti suomi ei siis noussut esille 
henkilökohtaisesti merkittävänä vaan kielen ominaisuuksien kautta. Tulokset viittaavatkin siihen, että 
korpusmetodien ja diskurssianalyysin yhdistelmällä saa tietoa, jota ei kielestä puhumisen tapoja 
ryhmittelemällä välttämättä tulisi huomanneeksi. Korpusavusteinen metodi antaa uuden näkökulman 
siihen, millaisista palasista moninaisissa kielellisissä tilanteissa elävien siirtolaisten kielidiskurssit 
rakentuvat. 
 
 
Lähteet 
 
Baker, Paul 2006: Using corpora in discourse analysis. London: Bloomsbury. 
Hunston, Susan 2002: Corpora in applied linguistics. The Cambridge applied linguistics series. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
Partington, Alan – Duguid, Alison – Taylor, Charlotte 2013: Patterns and meanings in discourse. Theory and practice in corpus-
assisted discourse studies (CADS). Studies in Corpus Linguistics 55. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 
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Sosiaalis-pragmaattisen ymmärtämisen vaikeudet autismikirjon häiriössä 

 
Autismikirjon häiriössä keskeisen oirekuvan muodostavat vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin 
poikkeavuudet sekä rajoittuneet ja kaavamaiset käyttäytymisen piirteet (American Psychiatric Association, 
2013).  Autismikirjoon liittyvät kommunikointivaikeudet heijastuvat monin tavoin arjen 
vuorovaikutustilanteista selviytymiseen ja vaikuttavat esimerkiksi kaverisuhteiden solmimiseen ja 
itsetunnon kehittymiseen. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia autismikirjon lasten pragmaattisen ymmärtämisen ja sosiaalisen 
havaitsemisen kykyä. Tässä tutkimuksessa sosiaalis-pragmaattisia taitoja lähestyttiin laaja-alaisesta 
näkökulmasta ajatellen, että sosiaalis-pragmaattiset taidot ovat monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksen 
tulosta (Cummings, 2009; Perkins, 1997). 
 
Tähän tutkimukseen osallistui 16 älykkyydeltään normaalitasoista lasta, joille oli diagnosoitu Oulun 
yliopistollisessa sairaalassa autismikirjon häiriö (ASD-ryhmä) sekä 16 tyypillisesti kehittynyttä verrokkilasta 
(verrokkiryhmä). Ryhmät oli kaltaistettu toisiaan vastaaviksi iän ja sukupuolijakauman mukaan. 
Menetelmänä käytettiin Pragma-testiä (Kielen kontekstuaalisten merkitysten ja relevanttien sisältöjen 
ymmärtämisen arviointimenetelmä). 
 
Tulokset osoittivat, että ASD-ryhmä ja verrokiryhmä erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 
tehtävissä, jotka mittasivat kontekstuaalista päättelyä ja sosiaalista havaitsemiskykyä. Suurimmat erot 
ryhmien välillä oli tehtävissä, jotka arvioivat kontekstuaalista päättelyä tilanteissa, joissa piti tulkita 
tilannevihjeiden lisäksi kommunikaatiokumppanin mielen sisältöjä. Ryhmien välillä oli kuitenkin 
tilastollisesti merkitseviä eroja myös muissa tehtävätyypeissä, jotka arvioivat verbaalisen ja visuaalisen 
kontekstin sekä yleistietämyksen hyödyntämistä päättelytilanteissa, tunteiden tunnistamista kontekstin 
perusteella, relevantin kielen käytön tunnistamista sekä väärien uskomusten tehtävissä (ensimmäisen 
asteen mielen teorian tehtävät).  Tarkastelemalla lasten vastauksia voitiin tunnistaa mahdollisia virheellisiin 
vastauksiin johtaneita syitä. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että autismikirjoon liittyy laaja-alaisia pragmaattisen 
ymmärtämisen ja sosiaalisen havaitsemisen vaikeuksia. Lasten vastausten laadullinen tarkastelu auttaa 
ymmärtämään virheelliseen vastaukseen johtaneita päättelyprosesseja. 
 
 
Lähteet 
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Eduskunnan täysistuntovideoiden ja keskustelupöytäkirjojen automaattinen kohdistaminen 

AaltoASR-työkalulla 

 
Tutkijat käyttävät yhä useammin aineistonaan arkisista puhetilanteista kerättyjä ääni- ja videotallenteita. 
Jotta tällaisten aineistojen kielellistä sisältöä voidaan hyödyntää, on alkuperäiset näytteet käytännössä aina 
ensin litteroitava eli saatettava kirjoitettuun muotoon. 
 
Usein tutkija litteroi aineistonsa kokonaan käsin, vaikka se on työlästä ja aikaavievää. Jos näytteet 
litteroidaan tarkoitukseen sopivalla annotointiohjelmalla (esim. ELAN tai Praat), teksti tulee samalla ainakin 
karkeasti kohdistetuksi ääni- tai videonäytteen aikajanaan, jolloin alkuperäisestä näytteestä löytyy 
jälkikäteenkin helposti oikea kohta. Tällaisesta annotoidusta puheaineistosta voidaan tehdä tehokkaita 
hakuja ja jopa täysin automaattisia mittauksia ja analyyseja. Monesti tutkijan käytössä on kuitenkin vain 
irrallinen litteraatti, joka pitäisi saada kohdistetuksi. 
 
Kielipankissa (https://www.kielipankki.fi) on tutkijoiden saatavilla Aalto-yliopistossa kehitetty työkalu 
nimeltä AaltoASR [1], joka on tarkoitettu suomenkielisen aineiston automaattiseen litterointiin sekä tekstin 
ja puheen automaattiseen kohdistamiseen. AaltoASR on suuren sanaston jatkuvan puheen tunnistin, joka 
perustuu tilastollisiin äänne- ja kielimalleihin [2]. AaltoASR:lle on olemassa mallit suomen lisäksi englannille, 
virolle, ruotsille ja saamelle. 
 
Vuonna 2015 aloitettiin FIN-CLARINin tuella hanke, jonka aikana kohdistetaan automaattisesti Suomen 
eduskunnan julkaisemia täysistuntojen keskustelupöytäkirjoja vastaaviin videotallenteisiin. Koska 
pöytäkirjoihin on kirjattu keskustelun kulku vain osittain, AaltoASR:ää on muokattu siten, että pöytäkirjaa 
voidaan hyödyntää kohdistuksessa mahdollisimman paljon ja "raakaa" puheentunnistusta käytetään niissä 
kohdissa, joihin pöytäkirjan teksti ei sovi. Esittelemme näin syntynyttä eduskunta-aineistoa ja sen 
käyttömahdollisuuksia. Aineisto on avoimesti saatavilla Kielipankissa. Kohdistetusta eduskunta-aineistosta 
voidaan etsiä, katsoa ja kuunnella esimerkiksi tietyn puhujan tai tiettyä puoluetta edustavien puhujien 
puheenvuoroja. 
 
Tällä hetkellä AaltoASR-työkalu toimii parhaiten äänitteillä, joissa taustamelua ja päällekkäistä puhetta on 
melko vähän. Kohdistaminen onnistuu, mikäli saatavilla on äänitteen puhesisältöä hyvin tarkasti vastaava 
litteraatti. Kokonaan ilman litteraattia tapahtuva "raaka" puheentunnistus on virhealttiimpaa ja toimiikin 
parhaiten melko yleiskielisen puheen osalta. Käyttäjät voisivat auttaa parantamaan AaltoASR:n 
tunnistustarkkuutta lisäämällä puuttuvia litterointeja, korjaamalla koneen tuottamaa tekstiä ja jakamalla 
litteroitua lisäaineistoa Kielipankissa. 
 
AaltoASR-työkalun kehittämistä jatketaan edelleen Aalto-yliopistossa FIN-CLARIN-hankkeen puitteissa. 
 
[

1
] Aalto Automatic Speech Recognition tools - https://github.com/aalto-speech/AaltoASR  

[
2
] Teemu Hirsimäki, Janne Pylkkönen, and Mikko Kurimo. Importance of high-order n-gram models in morph-based speech 

recognition. IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, Volume 17, Issue 4, pp.724-732, May 2009. 
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Tarton yliopisto 
 
Vaihtoehtokysymysten variaatio kirjoitetussa viron kielessä 
 
Vaihtoehtokysymyksillä on teksteissä monia tehtäviä: niillä voidaan hakea tietoa tai varmistusta sekä 
ilmaista toteamus tai mielipide. Lisäksi niitä voidaan käyttää direktiivisesti. (Stivers – Enfield 2010.) Viron 
kielessä vaihtoehtokysymykset merkitään tyypillisesti joko a) lauseenalkuisella partikkelilla kas, ega, eks, b) 
lauseenloppuisella partikkelilla või/vä, c) liitekysymyksillä eksole, jah jne. tai d) käänteisellä 
sanajärjestyksellä, tai e) ne ovat deklaratiivisia. 
 
Tutkimuskysymyksemme ovat: millaiset ovat vaihtoehtokysymystyyppien ja niiden tehtävien väliset 
suhteet; kuinka ja mitkä kielensisäiset ja kielenulkoiset tekijät vaikuttavat kysymystyyppien käyttöön ja 
niiden tehtäviin eri aikakausina ja kielen eri rekistereissä. Tutkimusaineistomme on peräisin Tarton 
yliopiston korpuksista (TÜ arvutilingvistika keeleressursid, vrt. Nevalainen ym. 2008). Lähestymistapamme 
on funktionaalinen ja käyttöpohjainen. Yhdistämme analyysissamme kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 
tutkimusmetodeja. 
 
Analysoimme kysymyksen muodon ja tehtävän suhteessa tapahtuneita muutoksia eri käyttötarkoituksiin 
suunnatuissa vironkielisissä teksteissä: 1600–1700-luvun uskonnollisissa ja maallisissa teksteissä, 1990–
2000-luvun painetussa mediassa ja fiktiivisissä teksteissä, 2000–2010-luvun nettikommenteissa ja                   
-dialogeissa. 
 
Tutkimustuloksemme osoittavat, että ainakin seuraavat tekijät vaikuttavat kysymystyypeissä ja niiden 
tehtävissä esiintyviin muutoksiin ja variaatioon sekä eri tekijöiden vuorovaikutukseen: 
 
1. Kielensisäiset tekijät: kieliopillistuminen (ks. Metslang ym. 2011); järjestelmällisyys, partikkelien 
polaarisuuden neutraalistuminen. 
 
2. Rekisteri: eri rekistereissä suositaan tehtäviltään erilaisia kysymystyyppejä. Funktionaalisten ja 
formaalien kysymystyyppien käyttö jakautuu tietyllä tavalla käytössä olevan rekisterin mukaan. 
 
3. Sosiaalinen konteksti: tilanne sekä suhde kysyjän ja vastaajan välillä vaikuttaa kysymystyypin valintaan. 
 
4. Kielikontaktit, areaaliset ilmiöt: vaihtoehtokysymystyyppien variaatio viron kielessä kertoo viron 
asemasta suomalais-ugrilaisten kielten, Standard Average European -kielten sekä Itämeren ympäryskielten 
vaikutuspiirissä. 
 
5. Eri kielimuotojen standardoinnin ja sääntelyn vaikutukset. 
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”Täällä me olemme päässeet jo soran esimakuun mutta henkissä sitä viellä ollaan” 

Hämäläisen murretaustan heijastuminen sota-ajan kirjeissä 

 
Sotavuosina 1939–1944 Suomen kenttäposti kuljetti lähes miljardi kirjettä. Kirjeenvaihto olikin säännöllisen 
yhteydenpidon ainoa keino. Kirjeiden välityksellä ohjeistettiin arkisia askareita ja neuvoteltiin 
lastenkasvatuksesta, vaalittiin orastavaa rakkautta ja ylläpidettiin kaveruussuhteita. Kirje oli kaivattu 
elonmerkki, joka raapustettiin kenttäsairaalasta vasemmalla kädellä, kun oikea käsi oli haavoittunut. 
Kirjeiden kirjoittaminen oli myös tärkeää ajanvietettä, jopa harrastustoimintaa. Sotavuosien oloissa kirjeitä 
kirjoitettiin kaikissa kansanryhmissä, ja kynään tarttuivat nekin, joille kirjeiden kirjoittaminen ei ollut kovin 
luontevaa. 
 
Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistossa on säilytteillä noin 40 000 sota-aikaisen kirjeen kokoelma 
(SAK). Tutkimuksemme aineistona on 120 SAK:ssa Tampere-taustaluokituksen saanutta kirjettä. Kirjoittajia 
– sotilaita ja siviilejä – yhdistää sydänhämäläinen murretausta. Muilta osin kirjoittajien taustat ovat varsin 
vaihtelevia. Tutkimuksemme keskiössä ovat puhekielen heijastumat tekstilajissa, jonka keskeiset 
rakenneosat ovat tottumattomillekin kirjoittajille tuttuja. Kirjoittajien pyrkimys näyttäisi pääosin olevan 
kirjetyyliseen, lähtökohtaisesti myös kirjakieliseen ilmaisuun. Hämäläismurteinen tausta kuitenkin näkyy 
teksteissä niin yksittäisten kirjainten ja taivutusmuotojen kuin sanavalintojen ja lauserakenteiden tasolla. 
Esitelmässämme havainnollistamme ilmiöitä, joissa alueellisen taustan vaikutus näyttäytyy erityisen 
vahvana. Lisäksi kuvaamme sota-aikaisten (hämäläis)kirjeiden yleisiä ominaispiirteitä. 
 
Tampereen seudun puhekieltä ja sen sosiolingvististä variaatiota on tutkittu varsin paljon. Fennististä 
kirjetutkimusta on sen sijaan tehty vasta melko vähän, ja tutkimus on kohdistunut pääosin 1800-luvun 
loppupuolen itseoppineiden kirjoittajien tuotoksiin. Myös historiantutkimuksen alalla kirjeet ovat nousseet 
relevantin aineiston asemaan vasta viime vuosina. Tutkimuksemme täydentää kirjetutkimuksen kenttää ja 
tarjoaa lisävalaistusta sekä yli 70 vuoden takaisen sydänhämäläisen murteen vaihteluilmiöihin että sota-
ajan kirjeiden tekstilajipiirteisiin. 
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Kuinka oppija toimii? Esimerkkinä aksenttivalinta 

 
Vieraan kielen suullisen kielitaidon yksi haastavimpia osa-alueita on ääntäminen. Vieraan kielen mukainen 
ääntäminen voi erota paljon oppijan äidinkielestä, ja reseptiivisten taitojen vuoksi oppijan pitää myös 
sujuvasti ymmärtää kohdekielen eri aksentteja. Käytännön syistä opetuksessa seurataan yleensä 
produktiivisena mallina yhtä tiettyä aksenttia. Esimerkiksi englannin osalta mallina ovat olleet erityisesti ns. 
standardiaksentit General British ja General American, mutta tällä vuosituhannella on keskusteltu paljon 
myös muiden aksenttien kuten lingua franca -englannin käyttämisestä mallina. Tutkijat ovat perustelleet 
tiettyjen aksenttien käyttämistä mallina eri tavoin (esim. Hughes, Trudgill & Watt 2005), mutta konsensusta 
ei ole saavutettu: malliaksentin valintaan vaikuttaa oppimisympäristö sekä mikro- että makrotasolla. 
 
Viime vuosina oppijan näkökulma on korostunut vieraan kielen tutkimuksessa yleisesti ja myös aksentin 
valinnan osalta. Oppijalla on oikeus valita oma tavoiteaksenttinsa. Oppijoiden perustelut tietyn aksentin 
valinnalle voivat erota tutkijoiden näkemyksistä, mutta näitä eroavaisuuksia tai oppijoiden omia 
näkemyksiä ylipäätään ei ole juurikaan tutkittu. Oppimisprosessin kannalta oppijoiden asenteet ovat 
kuitenkin keskeisessä asemassa (esim. Kalaja & Barcelos 2013), joten on tärkeää ymmärtää, millä 
perusteella oppijat valitsevat malliaksenttinsa. 
 
Raportoimme esitelmässämme tutkimuksesta, jota olemme tehneet suomenkielisillä englannin kielen 
yliopisto-opiskelijoilla. Kysyimme tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisen vuoden opiskelijoilta 
(n=106), millä englannin aksentilla he haluaisivat puhua ja miksi. Tätä aineistoa täydennettiin vielä 
pyytämällä joukkoa opiskelijoita (n=48) pohtimaan ja selittämään syvällisemmin valintaansa. Tutkimuksen 
toisessa vaiheessa analysoimme ja ryhmittelimme oppijoiden esittämiä perusteluita aiemmin kehitettyjen 
mallien avulla (esim. Janicka, Kul & Weckwerth 2005). Huomasimme kuitenkin, että aiemmissa 
luokittelumalleissa on tiettyjä ongelmia, ja kehitimme kolmannessa vaiheessa uuden mallin, jonka avulla 
voidaan kuvata oppijoiden aksenttivalintaa. 
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Introspektion käytöstä oppijansuomen tutkimuksessa – esimerkkinä ruotsinkielisten 

suomenoppijoiden paikallissijavalinnat 

 
Toisen ja vieraan kielen oppimista ja käyttöä on tutkittu monin menetelmin. Oppijoiden kieltä on 
tarkasteltu kontrastiivisen analyysin avulla ja oppijoiden tuotoksia virheanalyysia käyttäen. Näiden 
menetelmien kautta ei kuitenkaan saada kuvaa kielen oppimisen ja tuottamisen strategioista ja 
prosesseista. Introspektiiviset menetelmät (esim. Færch & Kasper 1987) puolestaan nostavat oppijan ja 
hänen oman analyysinsa kielellisestä toiminnastaan keskiöön. 
 
Tutkimuskohteenani on ruotsinkielisten suomenoppijoiden paikallissijojen käyttö kirjallisissa tuotoksissa. 
Aineistonani käytän Kansainvälisen oppijansuomen korpusta. Paikallissijatutkimukseni ensimmäisessä 
vaiheessa kartoitin paikallissijojen esiintymisfrekvenssit (Määttä 2011: 154–182), ja tarkastelin myös, 
ovatko oppijat käyttäneet kontekstin vaatimia sijamuotoja. 
 
Oikean paikallissijan valinta on ruotsinkielisille jonkin verran haasteellista. Syitä väärin valintoihin voinee 
etsiä esimerkiksi suomen ja ruotsin välisistä rakenteellisista eroista ja siitä, että toiminnan suuntaa ja tilaa ei 
aina hahmoteta suomalaisella tavalla. Siksi sisä- ja ulkopaikallissijat vaihtavat paikkaa keskenään, ja 
käsitykset suunnan dynaamisuudesta ja staattisuudesta sekoittuvat. 
 
Tutkijana ja opettajana voi vain spekuloida, mitä strategioita käyttäen oppijat päätyvät käyttämiensä 
paikallissijojen valintoihin. Saadakseni enemmän tietoa laadin testin, jonka menetelmänä on introspektio, 
eli oppijat itse selittävät, miten he menettelevät sijaa valitessaan. 
 
Testi sisältää kolme tehtävätyyppiä: 1. lauseessa on sulkeissa sana, joka taivutetaan paikallissijassa (Me 
nukumme (hotelli).), 2. lauseessa on kolme paikallissijassa taivutettua sanaa, joista oppija valitsee yhden 
(Liisa soitti työllä/työhön/työlle.) ja 3. oppija kääntää ruotsinkielisen lauseen suomeksi (Nu är vi på bussen.). 
 
Testiin osallistui kuusi suomenoppijaa, jotka ovat opiskelleet suomea vieraana kielenä yliopistossa 1,5–2 
vuotta. Oppijoiden kirjalliset selitykset vaihtelevat suuresti yksisanaisista vastauksista pitempiin 
pohdintoihin. Tuloksen mukaan oppijat ottavat useimmiten huomioon suomalaisen toiminnan suunnan ja 
tilan ajattelutavan, mutta siitä huolimatta joissakin tapauksissa, lähinnä rektiotapauksissa, on tehty 
virheellisiä sijavalintoja. Vastauksista käy selvästi ilmi myös se, että oppijat tukeutuvat äidinkielensä 
malleihin ja ajattelevat monissa tapauksissa ruotsin prepositioilmausten kautta. Vaikeimmaksi tehtäväksi 
oppijat kokivat käännöstehtävän, ja siinä virheellisten sijavalintojen frekvenssi olikin korkein. Helpoimpana 
he pitivät ensimmäistä tehtävää, koska heidän täytyi keskittyä vain yhden sanan muotoon. 

 

 
Lähteet 
 
Færch, Claus & Gabriele Kasper 1987. From Product to Process – Introspective Methods in Second Language Research. – Claus 
Færch & Gabriele Kasper (ed.) 1987. Introspection in Second Language Research. Multilingual Matters 30. Clevedon, 5–23. 
Määttä, Tuija 2011. Ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden paikallissijojen käytöstä. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 21. Tallinna, 
154–182. 
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Heidi Niemelä 
Oulun yliopisto 
 

Oululaisopiskelijoiden asenteet maahanmuuttajien puhumaa suomea kohtaan  

 
Esitelmässäni tarkastelen oululaisten opiskelijoiden asenteita maahanmuuttajien puhumaa suomen kieltä 
kohtaan. Tarkastelen erityisesti sitä, miten kulttuurinen stereotypia ja maahanmuuttajan sosiaalinen status 
vaikuttavat puheen arviointiin. Tutkimukseni aineisto koostuu 45 informantin kuuntelutestiaineistosta sekä 
kolmesta ryhmäkeskustelusta, joihin on osallistunut 14 informanttia. Sekä kuuntelutestissä että 
ryhmäkeskusteluissa on mukana puhenäytteitä Suomen suurimmista maahanmuuttajaryhmistä: 
venäläisiltä, somalialaisilta ja Lähi-idästä kotoisin olevilta maahanmuuttajilta. Mukana on myös 
länsimaalaisia maahanmuuttajia. 
 
Olen hyödyntänyt verbal guise -tekniikkaa (Garrett 2010: 57) tutkiessani oululaisopiskelijoiden asenteita 
maahanmuuttajien suomen kieltä kohtaan. Kuuntelutestin avulla olen selvittänyt, minkälaisia 
ominaisuuksia oululaisopiskelijat liittävät maahanmuuttajiin näiden puhuman suomen perusteella ja kuinka 
he arvioivat eri maahanmuuttajaryhmiä. Ryhmäkeskustelujen analyysissa olen hyödyntänyt sisältölähtöistä 
diskurssianalyysia (Preston 1994) ja tarkastellut, kuinka asenteet rakentuvat keskustelussa. Olen keskittynyt 
erityisesti metakielen eri tasojen tarkasteluun sekä analysoinut evaluoivia kommentteja maahanmuuttajista 
(Preston 2004: 75–87). Tutkimukseni tulokset osoittavat, että oululaisopiskelijat arvioviat eri 
maahanmuuttajaryhmien puhumaa suomea eri tavoin ja liittävät eri maahanmuuttajaryhmiin erilaisia 
kulttuurisia stereotypioita. Maahanmuuttajan sosiaalinen status saattaa myös vaikuttaa siihen, kuinka 
hänen puhumaansa suomea arvioidaan, mutta tämä vaihtelee maahanmuuttajaryhmittäin.  
 
Tutkimukseni aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa asuu yli 300 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä, 
ja vuoden 2015 aikana Suomeen on saapunut myös yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttajien 
suomen kielen taitoa voidaan pitää heidän hyvinvointinsa edellytyksenä, sillä sujuvasta kielitaidosta on 
hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla. Kommunikoinnissa on kuitenkin kaksi osapuolta, ja myös suomalaisten 
asenteet maahanmuuttajien suomen kieltä kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka onnistuneesti 
maahanmuuttajat pärjäävät suomen kielellään suomalaisessa yhteiskunnassa.  
 
 
Lähteet 
 
Garrett, Peter 2010: Attitudes to Language. Key topics in sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.  
Preston, Dennis R. 1994: Content-oriented discourse analysis and folk linguistics – Language Sciences 16/2 s. 285–330. 
Preston, Dennis R. 2004: Folk metalanguage. – Adam Jaworski, Nikolas Coupland ja Darius Galasinski (toim.), Metalanguage: social 
and ideological perspectives s. 75–101. Berlin: Mouton de Gruyter.  
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Tommi Nieminen 
Itä-Suomen yliopisto 
 

Lokalisoitava käyttöliittymä kehittyvänä kielimaisemana 

 
Julkisten tilojen kielimaisemalla ja tietokoneen käyttöliittymien lokalisoinnilla on enemmän yhteistä kuin 
ensi alkuun voisi kuvitella. Kielimaisema syntyy aina paitsi tietoisen strategian myös satunnaisten 
yksilöllisten valintojen seurauksena. Katukylteistä päätetään esimerkiksi viranomaistaholla, mutta 
graffiteista tai hääpaikalle vievistä opasteista päättää niiden tekijä omien syittensä ja arvostustensa 
pohjalta. Valintoihin vaikuttaa paitsi se, mitä kieliä tilassa liikkuvat tai tekstien vastaanottajiksi tarkoitetut 
ihmiset ymmärtävät ja missä määrin, myös se, millaisia ovat kielten väliset prestiisisuhteet ja mihin 
konteksteihin tekstit (tai koko ne ympäröivä tila) tämän takia halutaan verbaalisesti kytkeä. 
 
Tietokoneen käyttöliittymän kotoistuksessa oletusarvoisena ihanteena on yksikielinen, arkinen, luonteva 
ympäristö. Jos se ei sitä ole, se voi kertoa ensinnäkin lokalisoinnin keskeneräisyydestä, mihin käyttäjä 
helposti suhtautuu kiusallisena puolikielisyytenä. Tosiasiassa täysi yksikielisyys on kuitenkin tavoite, jota ei 
oikeasti edes tavoitella. Ihmisen ja koneen (ja sitä kautta virtuaalisten ympäristöjen) rajapinnalla on paljon 
elementtejä, joita syystä tai toisesta ei voi tai ei haluta kääntää. 
 
Ohjelmien nimet ovat ilmeisin useimmiten kääntämättä jäävä elementti: Microsoft Word ei voi kuin vitsinä 
kääntyä ”Pienoispehmeäksi Sanaksi”. Käännöstä vastustavat sitkeästi myös lähes brändin kaltaiset 
käyttöliittymäelementit (ribbon) tai ATK-slangiin juurtuneet, vaikka perinteiseen käsityksen suomesta 
huonosti sopivat – ja siksi tavalliselle käyttäjälle joskus vaikeasti avautuvat – sanat kuin scrobblaus (engl. 
scrobble johdoksineen; sanan merkitys on karkeasti ’musiikin kappaletietojen lähetys jollekin palvelimelle 
analyysia varten’). Lopputuloksena käyttöliittymän kielimaisema on aina tilkkutäkki. Siinä on kerrostumia tai 
tasoja, jotka todistavat kielten keskinäisiä suhteita hyvin samaan tapaan kuin muutkin kielimaisemat. 
 
Käytän tarkasteluni käytännön esimerkkinä vapaan ohjelmiston KDE Plasma -työpöytäympäristöä 
sovelluksineen, koska olen ollut sen lokalisointityössä mukana jo monta vuotta ja ehtinyt nähdä 
lokalisointityön etenemisen eri vaiheet. 
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Urpo Nikanne 
Åbo Akademi 
 

Alistuskonjunktion että konstruktiokuvaus 

 
Esitelmässäni käsittelen alistuskonjunktion että kuvausta. Kiinnostavaksi että-konjunktion tekee sen 
semanttinen kuvaus. Lähtökohtani on se, että erilaisten että-lauseiden kieliopillisuus ja niiden semanttinen 
tulkinta perustuu erilaisiin konstruktioihin, jotka on kieliopissa määritelty omina yksiköinään. Kutsun näitä 
että-konstruktioiksi. 
 
Tarkoitukseni ei ole tehdä kattavaa kuvausta kaikista että-konstruktioista vaan näyttää, millainen että-
konstruktioiden kuvaus on Tiernet-mallin mukaan (Nikanne tulossa). Osoitan myös, kuinka 
konstruktiokuvauksen avulla voidaan eksplisiittisesti kuvata samanlaisten lauserakenteiden liittyminen 
erilaisiin semanttisiin rakenteisiin.  
 
Syntaktisesti esimerkiksi seuraavat lauseet ovat varsin samanlaiset, mutta semantiikaltaan ne eroavat 
toisistaan: 
 
(1) Pekka uskoo/haluaa/toivoo, että sinä tulet kotiin. (Matriisipredikaattina uskomisverbi.) 
 
(2) Pekka kertoo/väittää/kirjoittaa, että sinä tulet kotiin. (Matriisipredikaattina kommunikaativerbi.) 
  
(3) On varmaa/luultavaa, että sinä tulet kotiin. (Matriisipredikaattina kopula + modaalinen adjektiivi.) 
 
(4) On hauskaa/harmillista, että sinä tulet kotiin. ( Matriisipredikaattina kopula + evaluoiva adjektiivi.) 
 
Konstruktion ja lauseessa käytettyjen sanojen leksikaaliseen informaation pitää sopia ristiriidattomasti 
yhteen, jotta niistä muodostettavat lauseet olisivat kielen mukaisia.  Kuvauksessa osoitan, kuinka 
konstruktio ja matriisipredikaatin leksikaalinen kuvaus yhdistetään semanttiseksi ja syntaktiseksi 
kokonaisuudeksi. 
 
 
Lähteet 
 
Urpo Nikanne (tulossa) Tiernet: A micro-modular approach to Conceptual Semantics. (Ilmestyy John Benjamins Publishin Companyn 
sarjassa Constructional Approaches to Language.)   Ms. 15.2.2015. (510 s.) 
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Visuaalinen elisitointikehys ja tapahtumien segmentointi 

 
Kielitypologiassa on nykyisin yleistä käyttää visuaalisia elisitointikehyksiä tavoitteena saada vertaistettua 
aineistoa semanttiseen tutkimukseen. Tällaista tutkimusta on tehty etenkin spatiaalisen alueen 
kielentämisestä: liike, asettaminen, positio ja asento sekä irrottaminen (ks. Levinson & Meira 2003, 
Kopecka & Narasimhan 2012). Elisitointikehys pyritään koostamaan sarjasta minimaalisesti kontrastoivia 
kuvia/videoita, joiden avulla oletettavasti saadaan tietoa yksittäiskielessä keskeisistä perustason tietyn 
ilmiön kielentämistavoista (ks. Levinson 2012). Koehenkilömäärä voisi siten olla pienikin. 
 
Käytän esitelmässäni Trajector-kehyksen (Ishibashi et al. 2006) avulla kerättyä suomenkielistä aineistoa. 
Tämä kehys koostuu 76 videopätkästä, jotka varioivat inhimillisen liikettä – juoksua, kävelyä, uintia ja 
hyppäämistä – eri ympäristöissä ja eri tavoin rajattuna. Koehenkilöitä on yhteensä 50. Pyrin esitelmässäni 
osoittamaan, että iso koehenkilömäärä tuo kuvauksiin variaatiota enemmän kuin on oletettu. Lisäksi pyrin 
osoittamaan, minkälaiset tekijät variaatiota luovat. Erityisesti keskityn koehenkilöiden tapoihin hahmottaa 
ja segmentoida videoilla esitettyjä tapahtumia. Sama liike voidaan kielentää rajaamattomaksi (kulkea 
sillalla) ja rajatuksi (ylittää silta), ja liikkuja voidaan suhteuttaa eri taustaelementteihin. Kuvaus voi olla 
pikkutarkkaa (tulla–ottaa–palata), tiivistävää (noutaa tai hakea) ja tai eri tavoin valikoivaa (hypätä veteen ja 
uida vs. hypätä veteen). Videomateriaalin kontrollointi on myös paljon vaikeampaa kuin piirrettyjen kuvien 
mutta toisaalta luonnollista ja piirrettyä ei havaita ja kielennetä samoin. 
 
 
Lähteet 
 
Ishibashi, M., Kopecka, A. & Vuillermet, M. (2006). Trajectoire: matériel visuel pour élicitation des données linguistiques. Fédération 
de Recherche en Typologie et Universaux Linguistiques. 
Kopecka, A. & Bhuvana Narasimhan 2012. Events of putting and taking. A cross-linguistic perspective. John Benjamins. 
Levinson, S.C & S. Meira 2003. 'Natural concepts' in the spatial topological domain. Adpositional meanings in crosslinguistic 
perspective. An exercise in semantic typology. Language 79(3): 485–516. 
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Oulun yliopisto 
 

Ja se Mettisen äni ombi cwltu meide warpeila – Tekstivertailua Laulujen laulusta  

 
Vanhan testamentin runollisiin kirjoihin sisältyvä Laulujen laulu (kutsutaan myös nimellä Korkea Veisu) 
julkaistiin ensimmäisen kerran suomeksi Mikael Agricolan teoksessa Messu eli Herran Echtolinen (1549). 
Laulujen laulu on vuoropuhelun muotoinen runoelma, jota on tulkittu sekä eroottisena miehen ja naisen 
välisenä rakkausrunona, että Jumalan ja hänen seurakuntansa pyhän rakkauden kuvauksena. Juuri 
allegorisen tulkintansa vuoksi Laulujen laulu on Raamattuun sisällytettykin: suomalaisissa 
raamatunkäännöksissäkin se on mukana vuoden 1642 Bibliasta aina uusimpaan Raamattuun (1992) asti. 
 
Sisällöltään Laulujen laulu ei juuri ole vajaassa 450 vuodessa muuttunut, mutta kieli on luonnollisestikin 
muokkaantunut huomattavasti. Agricolan suomennos on kaunista ja väkevää kieltä. Se on ymmärrettävää 
nykylukijallekin, ainakin vanhan suomen taitajille, mutta Agricolan suomennoksessa on sellaisia rakenteita 
ja ilmauksia, jotka ovat nykykielelle vieraita. Etenkin sanasto poikkeaa nykykielestä huomattavasti.  
 
Tarkastelen esitelmässäni Laulujen laulun 2. luvun jakeita 11–13, jotka Agricolan Messussa sijoittuvat 
otsikon Temen Lection kirioitapi Moses Colmanes kiriasans xxvj lugussa alle: 

 
Sille catzo / Talui ombi poismennyt / Sadhe cwro ombi ylitzekeunyt / ia poismeni.  
Cuckaiset ouat putkachtaneet maan päle. Keuät ombi lehestynyt / Ja se Mettisen äni ombi 
cwltu meide warpeila. 
 
Ne Ficuna puudh ouat Waruunsa putkachtaneet / Ja ne Winapuudh cukoistauat ia 
haiachtauat / Nouse sis ia tule minun Armahan / minun Caunihin tule tenne. 

 
Kuvailen, millaisia muutoksia näihin säkeisiin on käännösten myötä tehty. Päähuomioni kiinnittyy säkeisiin 
Ja se Mettisen äni ombi cwltu meide warpeila sekä Ne Ficuna puudh ouat Waruunsa putkachtaneet.  
Erityisen kiinnostavia ovat sanat waruunsa ja warpeila, joita ei ole otettu mukaan edes ensimmäiseen 
raamatunkäännökseen 1642. Vertaan Agricolan käännöstä paitsi hänen lähdeteksteihinsä myös 
suomalaisiin raamatunkäännöksiin ja selvittelen myös, miten kyseiset kohdat on tulkittu muutamien 
muiden kielten (viro, englanti, ruotsi ja saksa) raamatunkäännöksissä. Selvitän sanojen warpeila ja 
waruunsa merkitystä, etymologiaa, esiintymistä ja esiintymiskonteksteja vanhoissa teksteissä. 
 
 
Lähteet 
 
Häkkinen, Kaisa (toim.) 2013: Mikael Agricolan Messu. Wanhan suomen arkisto 7. Turun yliopisto, suomen kieli ja suomalais-
ugrilainen kielentutkimus.  
Heininen, Simo 1999: Mikael Agricola raamatunsuomentajana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 761. Vammala. 
Itkonen-Kaila, Marja 1992: "Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda". Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen 
raamatunsuomennokseen. – Virittäjä 96: 137–164. 
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Mieheä ja naisea hämmästyttää, mutta taustalla taitaa piilleä jotain – kirjoitetun puhekielen 

morfologisista innovaatioista 

 
Erilaisten virtuaalisten ympäristöjen kirjoitetulla puhekielellä on erilaisia nimityksiä tutkimuskirjallisuudessa 
("verkkokieli", "nettikieli", "chattikieli", "tekstiviestikieli", "verkkokeskustelukieli" jne.; englanniksi on 
käytetty mm. nimitystä Netspeak), jolla on lukuisia normitetusta kirjakielestä poikkeavia ominaisuuksia. 
Tätä genreä on tutkittu erilaisten rakenteiden osalta, mutta puhtaasti morfosyntaktisia ilmiöitä vain vähän. 
Vastaavassa saksankielisessä tutkimuskirjallisuudessa morfologian käsittely keskittyy anglismien 
morfologiseen sopeutukseen (esim. downloaden 'ladata, downloadata', jonka partisiipin perfektissä on 
morfologisesta analyysista riippuvaa horjuntaa: ge-download-et ~ down-ge-load-et). Englanninkielinen 
tutkimus keskittyy lähinnä leksikaalisiin ja sananjohdollisiin aspekteihin (esim. pwn-zorz 'voittaa joku 
perusteellisesti'). 
 
Suomen kirjoitettua puhekieltä on tutkittu morfosyntaktisten piirteiden osalta vain vähän. Kuitenkin tiettyjä 
innovaatioita voidaan havaita (ks. (1)–(4)): 
 

1) Auta mieheä mäessä! 
2) Alkaa meneä jo henkilökohtaisten hyökkäysten puolelle. 
3) Kuitenkin tuo Muusa vähän pieree, joten taitaa lieneä vähän ummetustakin ilmassa vaihteen 

vuoksi. 
4) Jos jokulla on pelisilmää, niin hän tekee tutkintapyynnön nimenomaan noista artikkeleista, ei 

mistään lesboparin siunauksista. 
 
Huomattavaa on, että virkkeet on kirjoitettu kirjakielen normeja huomioiden. Esitelmässämme 
käsittelemme esimerkeistä lihavoituja normitetun kirjakielen ja osin yleispuhekielenkin vastaisia muotoja, 
joissa kuitenkin osassa hahmottuu tendenssi paradigman tasoittumisen suuntaan. Tarkastelemme 
seuraavia muotoryhmiä: 

- vokaalivartaloinen yksikön partitiivi (mieheä, naisea, lapsea) 
- vokaalivartaloinen A-infinitiivin lyhempi muoto (tulea, meneä, olea) 
- potentiaalin infiniittisiä muotoja (taitaa lieneä) 
- morfologinen ulkoistuminen (jokun, jokulla, jokussa). 

 
On huomattavissa, että eri suffiksit näyttävät vaihtelevassa määrin osallistuvan innovaatioon (vrt. -in : -ime-
: avaimea; superlatiivi suurimpaa; -n : -ne-: joutsenea; -s : -ks-: hiuksea, kivekseä; vrt. myös osallistumaton 
järjestysluvun johdin -s : -nte- : -nne-: ?kolmantea, ?neljänteä). Lisäksi erityisesti nen-suffiksilla 
muodostetuissa nomineissa on merkittävää variaatiota partitiivimuodoissa: toisea, naisea, ihmiseä, 
mukaisea, mutta ?hevosea, ?hyttyseä. Innovatiivisia partitiiveja ei esiinny myöskään esim. superlatiivisissa 
adjektiiveissa (?ensimmäiseä, ?viimeiseä) eikä nen-päätteisissä nimissä (?Korhosea, ?Virtasea). 
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Andrew Pattison 
University of Oulu 
 

Collective identity performance in online discourse; media events as triggers for identity 

contestation 

 
With respect to the performance of identity, the significance of computer-mediated discourse has been 
widely noted. Online discourse is generally understood to represent much potential for examining the links 
between language and identity. The issue of collective identities has received less attention. Thus, this 
paper will examine online discourse with the notion that the internet has a notable role in collective 
identity performance, maintenance and contestation. Identity is understood at the product of linguistic 
interaction, as opposed to an internal psychologically extant condition. Instances of online identity 
performance are examined as speech acts that seek to establish hegemonic narratives with respect to 
cultural phenomena that are ultimately contestable. The speech acts analyzed here are taken to be socially 
indexical in that they ground certain lines of argumentation within hierarchies of expertise. This paper 
offers a number of general observations on the nature of performance of collective identity in online 
environments. The paper will argue that a certain class of media events can trigger the performance of 
collective identity in online settings and that such performances can be best understood as a class of 
intervention in which certain cultural understandings are favored and others contested.  
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Idiomaattisten ilmausten frekvenssi: puhuja-arviot vs. korpukset 

 
Psykolingvistiikassa on havaittu, että kielen yksikköjen frekvenssiin liittyvät tekijät (mm. tyyppi, esiintymä ja 
morfologinen perheys) vaikuttavat suuresti kielellisten viestien prosessointiin. Yleensä ne 
frekvenssilaskelmat, joita käytetään psykolingvististen kokeiden taustalla, pohjautuvat tekstikorpuksiin. 
Lausekeidioimien osalta kirjoitettu kieli ei kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta, sillä ihmiset 
käyttävät idiomeja arkipuheessa eri tavoin kuin kirjoitetussa kielessä. Lisäksi myös ihmiset, jotka eivät itse 
juuri käytä idiomeja, kuitenkin tuntevat niitä ja tietävät, miten niitä käytetään. Tämä johtuu luultavasti siitä, 
että idiomit erottuvat helposti (ovat tunnepitoisia, harvinaisia ja/tai kieliopillisesti poikkeavia) tai niiden 
muoto ja merkitys yhdistyvät omalaatuisesti. Silti frekvenssilaskelmat usein perustuvat pelkästään 
kirjoitettuun kieleen. Varsinkin jos käytössä ei ole suuria puhekielen korpuksia, subjektiiviset yleisyysarviot 
voisivat tarjota vaihtoehdon korpuksille, kun tarkastellaan harvinaisempien ilmiöiden, kuten 
lausekeidiomien, yleisyyttä. Näin voi päätellä jo siitä, että natiivipuhujien leksikaalisia ilmauksia koskevat 
frekvenssiarviot korreloivat vahvasti todellisten esiintymäfrekvenssien kanssa. Myös lausekeidiomeja 
voidaan pitää leksikaalisina ilmauksina, vaikkeivät ne prototyyppisiä lekseemejä olekaan. 
 
Lausekeidiomien, esim. vetää lärvit tai ottaa yhdet, osalta keskeisiä ovat sekä konstruktion yksittäisten 
osien että koko lausekkeen frekvenssit (vrt. yhdyssanojen osalta Marelli & Luzetti 2012). Tarkastelemme 
esitelmässä tätä kysymystä suomen kieltä koskevien subjektiivisten frekvenssiarviotestien pohjalta. 
Tarkoitus on arvioida koko idiomikonstruktion (esim. ottaa yhdet) frekvenssiä suhteessa sen osien 
frekvenssiin. Vertaamme subjektiivisia frekvenssiarvioita toisiinsa ja suhteutamme havaintoja leksikaaliseen 
prosessointiin yleisemmin. Vertaamme subjektiivisia frekvenssiarvioita myös korpuslöydöksiin 
selvittääksemme, kuinka hyvin näillä menetelmillä saadut tulokset vastaavat toisiaan ja mahdollisesti 
eroavat toisistaan. 
 
 
Lähteet 
 
Marelli, Marco & Claudio Luzzatti 2012: Frequency effects in the processing of Italian nominal compounds: Modulation of 
headedness and semantic transparency. Journal of Memory and Language 66: 644–664. 
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Sarjakuvan anatomia 

 
Sarjakuva on multimodaalinen taidemuoto, joka yhdistää visuaalista ja verbaalista, eli kuvallista ja sanallista 
viestintää. Kun sarjakuva käännetään toiselle kielelle, kääntäjä keskittyy ensisijaisesti sarjakuvan 
verbaaliseen viestintään, eli hän kääntää kirjoitettua tekstiä. Tämä ei kuitenkaan riitä, koska sarjakuvassa 
käytetyt visuaalisen kielen keinot ovat kulttuurisidonnaisia, eivätkä siten välttämättä välity käännöksen 
lukijalle. Sarjakuvan visuaalista kieltä ovat esimerkiksi ruutujen koko ja muoto, erilaiset efektit (ääniefektit, 
vauhtiviivat) ja puhekuplien muoto. Tällaisiin sarjakuvan visuaalisen kielen piirteisiin on kiinnitetty 
huomiota sarjakuvatutkimuksessa ja jossain määrin myös käännöstutkimuksessa, mutta sarjakuvan 
ruuduissa on kuitenkin myös muunlaista nonverbaalista viestintää, jota on tutkittu vasta vähän.  
 
Sarjakuvassa esitettyjen henkilöhahmojen asennot, eleet ja ilmeet ovat viestintää, jota voidaan tulkita eri 
tavoin eri kulttuureissa. Tämän esitelmän tarkoitus on esitellä tutkimusta, jossa tarkastelen sitä, miten 
kulttuuritausta vaikuttaa sarjakuvan nonverbaalisten viestien ymmärtämiseen, kun visuaalisen moodin 
tukena ei ole verbaalista moodia. Tämä johtaa kysymykseen, voiko visuaalisen ja verbaalisen moodin 
yhdistäminen johtaa ristiriitaisiin tulkintoihin, kun nonverbaaliset viestit ymmärretään toisin kuin on 
tarkoitettu. Tutkimuksen tulokset antavat multimodaalisten aineistojen kääntäjille lisää tietoa siitä, pitääkö 
esimerkiksi sarjakuvan ruuduissa esitettyjen ilmeiden ja eleiden kulttuurisidonnaisuus ottaa huomioon, ja 
jos pitää, missä määrin. Tutkimuksessani käytän menetelmänä fokusryhmäkeskustelua. 
 
 
Lähteet 
 
Cohn, Neil 2013: The Visual Language of Comics. Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images. London, New 
Delhi, New York and Sydney: Bloomsbury. 
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Suomen kielen yliopisto-opiskelijat kielennäytteen havainnoijina: kansanlingvistinen 

kuuntelutesti 

 
Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan tutkimussuuntaus, jossa tarkastellaan ei-kielitieteilijöiden 
havaintoja ja käsityksiä kielestä ja tutkittaviksi valitaan sellaisia ihmisiä, joilla ei ole kielitieteellistä 
koulutusta (esim. Mielikäinen & Palander 2014: 11). Tässä tutkimuksessa sovellamme kansanlingvististä 
kuuntelutestimenetelmää suomen kielen opiskelijoihin, joita voidaan pitää aloittelevina kielitieteilijöinä. 
Tavoitteena on selvittää, millaisia havaintoja opiskelijat tekevät suomen läheisestä sukukielestä ja miten he 
kuvaavat näitä havaintojaan eli millaisia metakielellisiä ilmauksia he käyttävät. Tulokset kertovat myös siitä, 
mihin alueeseen tai murteeseen opiskelijat yhdistävät kyseiset kielenpiirteet.  
 
Testissä opiskelijat kuuntelivat 1970-luvulla nauhoitetun kielennäytteen, joka edustaa varsinaiskarjalan 
etelämurretta. Karjalan kieli on useimmille nuorille opiskelijoille vieras kielimuoto, mutta se on tutumpaa 
itämurteisille kuin länsimurteisille. Testissä opiskelijat kuuntelivat kielennäytteen kahdesti ja vastasivat sen 
jälkeen paperilomakkeelle seuraaviin kysymyksiin: 1) Mistä päin puhuja on kotoisin? 2) Mitä kielimuotoa 
hän puhuu? 3) Miten hänen puheensa eroaa sinulle tutusta arkipuhekielestä?  
 
Testiin osallistui yhteensä lähes 350 suomen kielen opiskelijaa Suomen eri yliopistoissa vuosina 2013–2016. 
Useimmat opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden suomen kielen opiskelijoita, jotka eivät olleet vielä 
käyneet suomen murteita ja puhekieltä käsittelevää kurssia. Testi teetettiin kuitenkin myös muutamilla 
aineopintovaiheessa olevilla ryhmillä, ja tällöin opiskelijoilla oli yliopisto-opintojen kautta saatua tietoa 
suomen kielen murteista ja joskus lähisukukielistäkin. Perus- ja aineopintovaiheen opiskelijoita 
tarkastellaan erillisinä ryhminä. 
 
Alustava analyysi on osoittanut, että varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat havainnoivat kieltä 
samansuuntaisesti kuin varsinaiset ei-kielitieteilijät ja kuvaavat kielenpiirteitä samanlaisin metakielellisin 
ilmauksin. Aineopintovaiheen opiskelijoista osa käyttää kielitieteellistä terminologiaa, mutta heidänkin 
huomionsa kiinnittyy pitkälti samoihin piirteisiin. Kielennäytteen paikannuksessa tulokset hajoavat 
kiinnostavalla tavalla: vaikka useissa vastauksissa mainitaan Itä-Suomi, Savo, itäraja, Venäjä tai Karjala, ovat 
monet opiskelijat yhdistäneet näytteen Pohjois-Suomeen ja Lappiin. Esitelmässä kootaan yhteen testin 
keskeiset tulokset ja pohditaan syitä siihen, miksi näytteen sijoittamisessa on paljon hajontaa. 
 
 
Lähteet 
 
Mielikäinen, Aila − Palander, Marjatta 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä. 
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Svenskans ställning på arbetsplatser på språköarna Uleåborg och Tammerfors  

 
Enligt en undersökning av Finlands Näringsliv EK (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2010) väljer allt fler 
företag engelska som företagets officiella språk och lingua franca. Att kunna engelska därmed är inte längre 
en merit, utan en förutsättning för att få ett arbete eller för att kunna avancera i företaget. Enligt 
undersökningen har svenskans ställning samtidigt försvagats, och kommer numera först på tredje plats 
efter finskan och engelskan. Behovet av svenskkunskaper skiftar också stort mellan olika sektorer, till 
exempel inom service är behovet av svensktalande fortfarande stort, medan behovet är litet inom industrin 
och teknologin. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2010). Det finns också stor variation i behovet av 
svenskkunskaper beroende på geografiskt område. 
 
Uleåborg och Tammerfors är så kallade svenska språköar. Harry Lönnroth (2009) definierar termen språkö 
som en ort där det bland annat finns en minoritet av svenskspråkiga som har en organiserad svenskspråkig 
verksamhet, såsom skolor, föreningar och infrastruktur. 
 
Svenska är inte något som man hör i stadsbilden till vardags vare sig i Uleåborg eller Tammerfors. Svenska 
är ändå ett viktigt språk för de uleåborgare och tammerforsare som i hemmen helt eller delvis talar 
svenska, och som har grund- och gymnasieutbildning på svenska. I min blivande doktorsavhandling har jag 
genom en enkätundersökning fördjupat mig på de svenskspråkiga i dessa städer för att få en bild om hur 
viktig roll språket har i informanternas liv. Som en del av enkätundersökningen ställde jag frågor om 
arbetslivet. 
 
I min presentation redogör jag för om de svenskspråkiga i Tammerfors och Uleåborg har kunnat utnyttja 
sina kunskaper i svenska i arbetslivet. Därtill presenterar jag behovet av svensktalande i arbetsmarknaden 
på dessa språköar. 
 
 
Litteratur 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto, 2010: Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. Tillgänglig: http://ek.fi/wp-
content/uploads/Henko2009_Tyoelamassa_tarvitaan_yha_useampia_kielia.pdf.   
Lönnroth, H., 2009b: Suomalainen teollisuuskaupunki, ruotsalainen kielisaareke. Ruotsinkielisyys Tampereella 1700-luvulta 2000-
luvulle. I: Tampere kieliyhteisönä, red. H. Lönnroth. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1236. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. S. 105–145. 
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Implisiittinen vai epäselvä? 

 
Lauseenalkuiset elementit - kuten kehysadverbiaalit - ankkuroivat lauseen edeltävään tekstiin ja usein 
luovat myös semanttisen kehyksen lauseen tulkinnalle. Tämän tyyppisen monifunktioisen rakenteen 
sujuvan käytön hallinnan on osoitettu kehittyvän hitaasti: Kirjoitetussa kielessä kehitys jatkuu läpi 
alakoulun, ja koherentin tekstin kirjoittaminen on ajoittain haasteellista myös aikuiselle kielenkäyttäjälle. 
Peräkkäisiä lauseita tekstiksi yhdistävät eksplisiittiset ja implisiittiset pragma-semanttiset suhteet, koheesio 
ja koherenssi, ovat tekstin koossapitävä voima. 
 
Luku- ja kirjoituskokemuksen karttuessa kielenkäyttäjä tulee tietoisemmaksi kirjoitetun kielimuodon 
vaatimuksista ja ilmaisumahdollisuuksista. Samalla hän oppii suodattamaan ja valikoimaan tekstin sisältöä, 
jolloin keskeiset asiat etualaistetaan vähemmän merkityksellisen ja itsestäänselvyyksien jäädessä 
mainitsematta. Jotta tekstin informaatiorakenne säilyisi koherenttina ja lukija pystyisi täyttämään 
kirjoittajan jättämät aukot mielekkäällä tavalla, kirjoittajan ajatellaan tarvitsevan episteemistä ymmärrystä 
tekstin lukijasta ja kirjoittajan ja lukijan jakamasta maailmantiedosta (epistemic stance towards the 
reader)(McNamara 2012). 
 
Suomeksi on mahdollista ilmaista tiloja ilman eksplisiittistä mainintaa kokijasta. Tällöin se jätetään lukijan 
pääteltäväksi. Näitä rakenteita on havainnollistettu esimerkein 1-4. Koherentissa tekstissä on mahdollista, 
että vaihtoehto numero neljä pitää sisällään kohtien 1-3 sisältämän informaation, mutta näin ei välttämättä 
tapahdu. 
 

(1) Minulla oli hiihtoloma.  
(2) Tampereella oli hiihtoloma.  
(3) Silloin oli hiihtoloma. 
(4) Oli hiihtoloma.  

 
Käsittelen esitelmässäni yllä esitettyjen rakenteiden käyttöä eritasoisten kirjoittajien (sekä ala- ja 
yläkouluikäiset että aikuiset) tekstien pohjalta. Esitys perustuu väitöstutkimukseen, jossa kartoitetaan 
korpustutkimuksen menetelmin kirjoitustaidon kehittymistä mm. informaatiorakenteen ja koherenssin 
näkökulmista. 
 
 
Lähteet 
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Uralilaiset partisiippijärjestelmät areaalisesta näkokulmasta 

 
Uralilaiset partisiippijärjestelmät ovat erittäin runsaita ja kehittyneitä, ja partisiipit ovat syntaksin kannalta 
erittäin keskeisessä roolissa. Lisäksi niissä on useita kieltenvälisesti ainutlaatuisia piirteitä, jotka johtuvat 
kieliryhmän ominaisesta maantieteellisestä sijainnista ja kontaktien historiasta. 
 
Variaatio on erityisen merkittävää siinä, mihin tapahtuman osallistujiin eri kielten partisiipit voivat 
orientoitua, cf. Haspelmath (1994: 153). Länsiuralilaisissa kielissä (esim. suomessa ja unkarissa) on vain 
aktiivin ja passiivin partisiippeja, jotka orientoituvat subjektiin ja objektiin vastaavasti. Toisaalta 
itäuralilaisten kielten (niittymarin tai hantin) partisiipit voivat usein orientoitua myös muihin osallistujiin, 
kuten lokatiiviin tai komitatiiviin. 
 
Uralilaisten kielten partisiippijärjestelmien kehitystä voi suuressa määrin selittää kielikontaktien pohjalta. 
Kielikunnan läntisiin haaroihin kuuluvat kielet ovat olleet pitkään jatkuneissa kosketuksissa slaavilaisiin, 
germaanisiin ja balttilaisiin kieliin, mistä johtuen niiden partisiippijärjestelmät ovat ns. Standard Average 
European -tyyppisiä, cf. Haspelmath (2001). Keski-Venäjän ja Siperian uralilaiset kielet ovat puolestaan 
olleet kontaktissa turkkilaisiin ja paleosiperialaisiin kieliin, jotka ovat vaikuttaneet niihin huomattavasti. 
Kontaktien tuloksena itäuralilaiset kielet osoittavat partisiippijärjestelmiensä rakenteessa piirteitä, jotka 
ovat ominaisia melkein kaikille Pohjois-Aasian kielille, cf. Pakendorf (2012).  
 
Esitelmässäni pohdin uralilaisten kielten partisiippijärjestelmien muodostusta areaalisesta näkökulmasta. 
Aineistona on partisiippeja yhdeksässä uralilaisessa kielessä: tundranenetsissä, unkarissa, hantissa, 
komisyrjäänissä, udmurtissa, niittymarissa, ersässä, pohjoissaamessa ja suomessa. Tutkimukseni perustuu 
sekä käytettävissä olevaan kirjallisuuteen että ensi käden kieliaineistoon. 
 
 
Lähteet 
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Murrelauseita helposti netistä 

Digitaalisen muoto-opin arkiston uusi vaihe 

 
Digitaalinen muoto-opin arkisto on 470 000 suomenkielisen murrelauseen morfologisesti koodattu aineisto. 
Se perustuu alkuperäiseen 500 000 lipun paperiseen Muoto-opin Arkistoon, jonka aineistoa alettiin koota 
professori Terho Itkosen johdolla Helsingin yliopistossa vuonna 1967. Digitaalinen arkisto on ollut 
sähköisesti saatavilla jo yli kymmenen vuoden ajan jatkuvasti karttuvana aineistona, mutta käyttöluvan 
takana. Tänä keväänä aineisto on siirtynyt Kielipankin Korp-liittymään (https://korp.csc.fi) ja aivan julkisesti 
saataville. Vain alkuperäisten sanalippujen pdf-kuvien katseluun tarvitaan käyttölupa. Tekstimuotoinen 
aineisto on julkisesti verkossa. 
 
Esitelmässäni demonstroin aineiston käyttöä helppokäyttöisen ja monipuolisen Korp-liittymän avulla.  
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Se että -rakenne keskustelupuheessa:  mihin sitä käytetään ja miten? 

 
Tarkastelemme esitelmässämme, kuinka se että -rakennetta käytetään suomenkielisissä arkikeskusteluissa 
puheenvuoron avauskentän elementtinä. Huomion kohteena on se, miten syntaktisesti itsenäinen se että 
asettuu avauskenttään, minkä muiden elementtien kanssa se esiintyy, mikä sen tehtävä on 
vuorovaikutuksessa ja miten se vertautuu sellaisiin saman konstruktion käyttöihin, joissa se on syntaktisesti 
integroituneena osana lausekonstruktiota. Seuraava katkelma on esimerkki se että -konstruktiosta 
avauskentän elementtinä. 
 
SG 346 Hääkuvat 
Kerttu: niku s> just se et ne> (.) tavallisia lapsiahan ne o> 

  kuitenki on [mut sit ku ne huomaa että  

Eeva:               [mm  

Sanna: /mm 

Kerttu: et ne saakin @hei et me saadaan jotai erikois[oikeuksii@ 

 
Aineistona tutkimuksessamme olemme käyttäneet sekä Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen 
Keskusteluntutkimuksen arkiston että Turun yliopiston suomen kielen oppiaineessa kehitetyn Arkisyn               
-tietokannan arkikeskusteluja. 
 
Vaikka suomen kielen tutkimuksessa on laajasti käsitelty vuoronalkuisia partikkeleita, ei vuoron 
avauskentän muihin elementteihin ole juurikaan kiinnitetty huomiota (mutta ks. Lindström (2002) ruotsin 
kielen ja Auer (1996) saksan kielen avauskentästä). Kirjoitetun suomen kielen osalta se että -rakennetta on 
aiemmin tutkinut Leino, jonka mukaan se-sanan käyttö että-lauseen yhteydessä on niin yleistä, että on 
täysin perusteltua puhua näiden kahden yhdessä muodostamasta se, että -rakenteesta (1999: 27). Myös 
meidän aineistossamme se että -rakenne esiintyy melko taajaan. Aineistomme sisältää 84 se että                    
-rakenteen itsenäistä vuoronalkuista esiintymää sekä yli 200 sellaista esiintymää, joissa rakenne esiintyy 
vuoron sisällä lauserakenteen argumenttina.  
 
Aineistossamme avauskenttään sijoittuva se että suuntautuu vuorovaikutuksessa kahtaalle: yhtäältä 
taaksepäin, toimien lisäyksenä tai tarkennuksena jollekin, mitä keskustelussa on aiemmin sanottu, mutta 
toisaalta se taas avauskentän elementtinä projisoi eteenpäin ja toimii ydinosan sisällön yksilöivänä 
aineksena vuorovaikutuksen kulussa. 
 
Esitelmässämme osoitamme myös, että se että -rakenteen käyttö arkikeskusteluissa asettuu synkroniselle 
jatkumolle (vrt. Auer 1996), jonka toisessa päässä on Leinonkin (1999) kuvaama se, että -lauseen 
syntaktisesti integroitunut käyttö, toisessa päässä taas avauskentässä itsenäisenä esiintyvä se että                 
-konstruktio. 
 
Lähteet 
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141 
 
 KTP 2016  

Elina Tapio 
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'Entering a lecture hall' as the focal social action through which a space gets (re)configured  

 
This paper focuses on the way students in Finnish Sign Language study programme organise themselves 
spatially in social interaction in a classroom. The building where most of the teaching of FinSL study 
programme takes place, is one of the oldest Teacher Seminary buildings at Jyväskylä Campus. The rules that 
govern the interior design of the lecture halls are widely discussed among the FinSL study programme 
students and staff in relation to discussions of creating a visual learning environment for signed interaction. 
 
Space is seen both as a concrete location and as a social construct; and also as agentive, normative actor 
with historical trajectories. However, spaces are also (re)configured, appropriated and modified by human 
agents. 
 
The research question is: What are the mediated actions through which the spaces get (re)configured, 
appropriated and modified in this particular context? Following the methodological framework of Mediated 
Discourse Analysis the above-mentioned question will be approached by examining the focal social action 
of ‘entering a lecture hall’. A lecture hall (figure 1), is seen as a nexus of discourses such as discourses of 
academic education and the normative discourses in relation to the architecture of the university premises. 
 
The data in focus includes documentation of classroom situations through video recordings, photos and 
participatory observations documented by field notes. 
 
The analysis of the social action follows the method of multimodal interaction analysis. Along the lines of 
geosemiotics and human geography, the study seeks to take take into account the spatial aspect of 
interaction and to pay attention to how actions and discourses are influenced by spatial layout. In this case, 
the architectural specifications of a space pose restrictions for visual-embodied interactions, however, the 
participants (re)configure the space to some extent. 

 

 

Figure 1. A lecture hall in Fennicum. 
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Rajanylitysten variaatio suomen kielen liikeilmauksissa 

 
Liikeilmausten kieltenvälisessä vertailussa yksi keskeisimpiä tarkasteltuja ilmiöitä on rajanylitys (boundary 
crossing). Rajanylitystilanteissa muuttuja vaihtaa sijaintiaan suhteessa rajattuun, kolmiulotteiseen 
kiintopisteeseen (esim. luolan sisään, luolasta ulos) tai kaksiulotteisen kiintopisteeseen (esim. kiven yli, 
aukean halki). Aske (1989) havaitsi, että erot väylän ilmaisun perusteella erotettujen kielityyppien (myöh. 
satelliitti- ja verbikehyskielten, Talmy 2000) välillä toteutuvat nimenomaan rajanylitystä ilmaistaessa, eivät 
niinkään rajaamattomasti etenevän liikkeen ilmaisussa. Perusajatus siis on, että verbikehyskielissä ei pysty 
ilmaisemaan rajanylitystä liikkumisen tapaa kuvaavilla verbeillä vaan ainoastaan väyläverbeillä. 
 
Esitelmässäni tuon rajanylityksen käsitteen mukaan suomen kielen liikeilmausten tarkasteluun. Ilmiö on 
suomessa kiinnostava, koska rajanylitysilmauksissa on paljon variaatiota ja ilmaisumuodot kattavat sekä 
satelliitti- että verbikehyskielille tyypillisiä piirteitä. Talmyn suoraviivaisessa kahden kielentämistyypin 
typologiassa on nähty paljon täsmentämisen tarvetta, ja viimeaikaiset tutkimukset (esim. Egan & Graedler 
2015) viittaavat myös rajanylitysilmausten osalta siihen, että kyse on pikemminkin kielentämisen 
preferensseistä kuin selvistä, tietyille kielille ominaisista rajoitteista. Siksi onkin tarpeen analysoida 
rajanylitysten variaatiota myös yksittäisten kielten sisällä laajemmilla aineistoilla ja suuremmilla 
koehenkilömäärillä kuin aihepiirin tutkimuksissa on tyypillisesti tehty. 
 
Tutkimuksen aineisto on kerätty Trajectoire-liikevideosarjalla, jota hyödyntävään typologiseen 
yhteistyöprojektiin (Zlatev ym.) suomen tutkimus liittyy. Verrattain laaja aineisto kattaa 50 aikuisnatiivin 
kielennökset nähdyistä videoista. Erityyppisissä luonnonympäristöissä kuvatuissa elisitaatiovideoissa 
vaihtelee esimerkiksi kiintopisteen tyyppi sekä tilanteen kompleksisuus. Aineisto mahdollistaakin ilmiön 
tarkastelun niin yksilöiden kielennösstrategioita vertaillen kuin suhteessa tiettyihin kielennettäviin 
tilanteisiin. 
 
 
Lähteet 
 
Aske, Jon 1989: Path predicates in English and Spanish: A closer look. – Proceedings of the 15

th
 annual meeting of the Berkeley 

Linguistics Society pp. 1–14. 
Egan, Thomas – Graedler, Anne-Line 2015: Motion into and out of in English, French and Norwegian. – Nordic Journal of English 
Studies 14, 1/15, pp. 9–33. 
Talmy, Leonard 2000: Toward a cognitive semantics Volume 2: Typology and process in concept structuring. Cambridge, MA: The 
MIT Press. 
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Milla Uusitupa, Vesa Koivisto & Marjatta Palander 
Itä-Suomen yliopisto 
 

Raja-Karjala – murre, kieli ja uskonto 

 
Suomen Raja-Karjalassa Laatokan pohjoispuolella puhuttiin ennen toista maailmansotaa karjalaa ja 
suomea. Alue sijoittui toisaalta eteläkarjalan ja livvinkarjalan, toisaalta savolais- ja kaakkoismurteiden 
puhuma-alueiden rajalle. Karjalankieliset olivat Raja-Karjalan alkuperäisempiä asukkaita, mutta suomen 
puhujia oli alkanut muuttaa alueelle 1600-luvulta alkaen sotien ja rajansiirtojen seurauksena. 
 
Kahden lähisukukielen ja niiden murteiden lisäksi Raja-Karjalassa kohtasivat kaksi eri uskontoa. Karjalan 
kielen puhujat ovat olleet perinteisesti ortodokseja, mutta lännestä muuttaneet savolaiset olivat yleensä 
luterilaisia. Raja-Karjalassa ortodoksit ja luterilaiset asuivat toistensa keskessä, ja osassa aluetta vallitsi jo 
1600-luvulta alkaen uskontoon pohjaava kaksikielisyys. Kielen ja uskonnon yhteys on pantu merkille jo 
varhaisimmissa Raja-Karjalan kielioloja käsittelevissä muistiinpanoissa (mm. Genetz 1870; Branch 1973; 
Lönnrot 1980). Aineistossamme karjalan ja suomen rinnakkaiselo näkyy runsaana idiolektaalisena 
variaationa (Raja-Karjalan korpus). 
 
Esitelmässämme kerromme, miten Raja-Karjalan erisuuntaiset ja eriasteiset murre- ja kielirajat selittyvät 
alueen asutushistorialla. Rajakarjalaismurteita on aiemmassa tutkimuksessa kuvailtu mm. seka- ja 
välimurteiksi. Niiden systemaattinen tutkimus on kuitenkin vasta alussa, koska ne jäivät lähes huomiotta 
aikana, jolloin kiinnostus kohdistui dialektologiassa mahdollisimman selvärajaisiin murteisiin. 
 
Havainnollistamme kielen ja uskonnon yhteyttä Raja-Karjalassa murteen- ja variaationtutkimuksen 
tuloksilla sekä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa muistiinmerkityillä aikalaishavainnoilla. Hyödynnämme 
myös historian- ja rajatutkimusta pohtiessamme Raja-Karjalan alueen luonnetta eri kieliä, uskontoja ja 
kulttuureja yhdistävänä kontaktikenttänä. Vaikka ulkopuoliselle tarkkailijalle raja näyttäytyy helposti vain 
erottajana, asukkailleen raja-alue on merkinnyt omanlaistaan ihmisten ja kielten kohtaamista ja ylirajaista 
vuorovaikutusta. 
 
 
Tutkimusaineisto 
 
Raja-Karjalan korpus. N. 119 t Raja-Karjalan murreäänitteitä litteroituna. FINKA-tutkimushanke 2011–2014. Itä-Suomen yliopisto. 
Branch, Michael 1973: A. J. Sjögren. Studies of the North. SUST 152. Helsinki: SUS. 
 
 
Lähteet 
 
Genetz, Arvid 1870: Kuvaelmia kansan elämästä Salmin kihlakunnassa. – Koitar. Savo-Karjalaisen osakunnan albumi I s. 84–109. 
Helsinki: SKS. 
Lönnrot, Elias 1980: Matkat 1828–1844. Helsinki: Weilin+Göös. 
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Johanna Vaattovaara & Samu Nyström 
Helsingin yliopisto 
 
Mia Halonen 
Jyväskylän yliopisto 
 

”Helsinkiläisen ässän” historialliset juuret ja globaalit liitoskohdat 

 
Mitä yhteistä on E.N. Setälällä, Laila Kinnusella, brittiläisillä homomiehillä ja koululaisten puheterapialla?      
Kaikilla näillä on kytköksensä ilmiöön, jonka valtaosa suomalaisista tuntee kansandialektologisten 
tutkimusten perusteella ”helsinkiläisenä ässänä”, ”city-ässänä”, ”stadiässänä”, ”pissis-ässänä” ym. 
 
Suomen äännejärjestelmässä on virallisesti yksi sibilantti, joka foneettisissa kuvauksissa on yleensä 
määritelty ominaisuuksiltaan soinnittomaksi medioalveolaariseksi /s/:ksi (esim. Sovijärvi 1979 [1963]). 
Koska /s/:llä on foneemin asema, foneettiselle variaatiolle on otollinen maaperä, kun eri tavoin äännetyt 
/s/:t eivät ole keskenään merkitysoppositiossa. Tällöin tarjoutuu paikka variaation sosiaalisille merkityksille. 
 
On miltei tutkimatonta mutta empiirisesti kiistatonta, että Helsingissä – kuten missä tahansa Suomessa – 
voi kuulla monenlaista /s/-ääntämystä. Olemme aiemmin osoittaneet (Vaattovaara 2013, Halonen & 
Vaattovaara 2015) että ”helsinkiläinen ässä” on ennen muuta kansanlingvistinen fakta (’a folk linguistic 
fact’, Preston 2010), jolla voi olla erilaisia akustisia vastineita suomalaisten käsityksissä. Erityisesti etisten 
/s/-varianttien on todettu kutsuvan sosiaalisia merkityksiä (esim. Levon 2006; Pharao et. al. 2014), ja myös 
helsinkiläisen ässän stereotyyppinä näyttäytyy etisenä ääntyvä /s/. Silti useanlaiset /s/:t tulkitaan 
herkästi ”helsinkiläisiksi” tai osaksi helsinkiläisyyteen kytkeytyvää indeksistä kenttää (Eckert 2008), mikäli 
puhuja muutoin tulkitaan tai tiedetään helsinkiläiseksi. 
 
Lingvististen faktojen näkökulmasta ”helsinkiläinen ässä” on siis ennen muuta sosiaalinen konstruktio, 
suomalaisten kieli-ideologiaan juurtunut myytti (vrt. Barthes 2009 [1957]), joka ankkuroituu kieliyhteisön 
ideologiseen ymmärrykseen siitä, millainen on normaali /s/-ääntämys.  Mutta miksi ”helsinkiläinen ässä” on 
olemassa kansanlingvistisenä faktana? Miten Helsinkiin ja ”ässään” kytkeytyvät sosiaaliset merkitykset ovat 
syntyneet ja kehittyneet? 
 
Sen ymmärtämiseksi, millaisia sosiokulttuurisia jäsennyksiä ”Helsinkiläinen ässä” suomalaisten 
kielitietoisuudessa palvelee, on kurkoteltava sekä yli tieteenalojen että yli aikakausien. Keskitymme 
esitelmässämme ässämyytin sylttytehtaaseen ja tuomme samalla lyhyesti esiin ilmiön globaalimmat 
kytkökset. /s/-ääntämyksen sosiaalisten merkitysten jäljet Suomessa palautuvat 1800-luvulle aikaan, jolloin 
Helsingistä kehittyi Suomen moderni kaupunkikeskus, ja jolloin suomen kirjakielen normeja luotiin 
(Halonen & Vaattovaara, hyväksytty).  Näihin prosesseihin liittyvät myös ne ideologiset linjat, joiden 
ansiosta ”ässää” tänä päivänä kuvitellaan osana Helsingin kielimaisemaa. 
 
 
Lähteet 
 
Barthes, Roland. 2009 [1957]. Mythologies. London: Vintage Books. 
Halonen, Mia & Vaattovaara, Johanna (hyväksytty): Tracing back the indexicalisation of the notion “Helsinki s”. (Linguistics) 
Vaattovaara, Johanna & Halonen, Mia 2015: Missä on ässä? ”Stadilaisen s:n helsinkiläisyydestä”. Teoksessa Helsingissä puhuttavat 
suomet: Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit. Sorjonen, M-L., Rouhikoski, A. & Lehtonen, H. (toim.). Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, s. 40-83. 
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Johanna Vaattovaara 
Helsingin yliopisto 
 

Mitä merkitystä on kielenopettajan kielinäkemyksellä? 

 
Kysymys siitä, mitä kieli on ja mitä kielitaito on tulevat helposti sivuutetuiksi triviaaleina kysymyksinä. 
Kielitaito-opetuksessa tukeudutaan yleensä Eurooppalaiseen viitekehykseen (2003), joka antaa raamit 
viestinnälliselle kielitaito-opetukselle ja kielitaidon arvioinnille. Vieraan kielen opetuksen didaktiikkaa on jo 
vuosikymmeniä (EVK:n tukemana) suunnannut viestinnällisen kielitaidon ihanne, mutta useat 
tutkimustulokset ovat osoittaneet, että kielitaito-opetus ei aina ole niin viestinnällistä kuin opettajat itse 
uskovat. 
 
Missä määrin opettajan kielinäkemys vaikuttaa hänen opetukselliseen lähestymistapaansa, ja mitä 
merkitystä tällä on opetuksen ”viestinnällisyyden” kannalta? Esitelmässäni esittelen päätuloksia 
tutkimuksestani (Vaattovaara 2016), jonka avulla olen selvittänyt kielikeskusopettajien kielinäkemyksiä ja 
näiden yhteyttä opetuksellisiin lähestymistapoihin.  Aineistonani on ollut 27 vieraan tai toisen kielen 
opettajan autenttiset tekstit, joita he olivat laatineet yliopistopedagogiikan kurssilla joko kurssin 
ennakkotehtävänä opetusfilosofiastaan tai kurssin lopputyönä opetussuunnitelman kehittämistehtävänään. 
Aineiston opettajat ovat yliopiston kielikeskuksen opettajia ja edustavat yhteensä kymmentä eri kieltä, 
joissa he antavat kielitaito-opetusta eri taitotasoasteilla. Opettajista 24 opetti tutkimusajankohtana pää- tai 
sivutoimisesti Helsingin yliopistossa, kolme muualla. 
 
Olen lähestynyt aineistoa opetuksellisten lähestymistapojen (vrt. Kember  & Kwan 2000) osalta 
sisältölähtöisen laadullisin analyysin keinoin ja kielinäkemysten osalta teorialähtöisen sisällönanalyysin 
avulla.  Jälkimmäistä analyysinäkökulmaa on ohjannut kysymys siitä, missä määrin opettajien teksteistä on 
luettavissa rakennelähtöinen, monologinen kielinäkemys (kieli koodina) ja missä määrin näkemys kielestä 
dynaamisena t. dialogisena, vuorovaikutuksessa rakentuvana toimintana (ks. Dufva ym. 2011). 
 
Keskityn tässä esitelmässä pohtimaan tutkimustulosteni valossa kielinäkemyksen merkitystä kielitaito-
opetuksessa. Tutkimus sijoittuu soveltavan kielentutkimuksen, sosiolingvistisen kielitietoisuustutkimuksen 
ja yliopistopedagogiikan rajapintaan.  Tutkimuksen taustamotiivina on ollut kansainvälistyvien 
toimintaympäristöjen aiheuttama paine arvioida kriittisesti yliopistotutkintoihin sisältyvän kielenopetuksen 
tavoitteita sekä käytänteiden ja kieli-ideologisen ajattelun merkitystä näiden tavoitteiden edistämisessä. 
 
 
Lähteet 
 
Dufva, H., Aro, M., Suni, M. & Salo, O-P. (2011): Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen 
oppimisen tutkimus. Teoksessa E. Lehtinen, S.  
Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari & M. Skog-Södersved (toim.) AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (vol 3, s. 22–34). 
Kember, D. & Kwan, K. (2000): Lecturer’s approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. – 
Instructional Science 28, 469-490. 
Vaattovaara, J. 2016 (hyväksytty julkaistavaksi): Kieltenopettajien kielinäkemykset ja opetukselliset lähestymistavat 
kansainvälistymishaasteiden edessä. – Yliopistopedagogiikka. 
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Markku Varis 
 

Kesken jäänyt työ 

 
Filosofian maisteri Erkki Tiesmaa (1907–1969) keräsi pääosin 1930-luvulla kasaan silloisen suomenkielisen 
poronhoitosanaston, josta hän kaavaili kansatieteellistä väitöskirjaa. Työ ei ikinä ilmestynyt, ja Tiesmaan 
poismenon jälkeen hänen leskensä lahjoitti käsikirjoituksen Oulun yliopiston suomen kielen käyttöön 1970-
luvun alussa. 
 
Koska Tiesmaan käsikirjoitus oli jo varsin pitkälle valmis, työskennellessäni Oulun yliopistossa suomen 
kielen palveluksessa vuosina 1995–2003 ajattelin saattaa päätökseen jo aloitetun työn. Se on jäänyt kesken. 
Ponnisteluni ei ole riittänyt tiedeyhteisölle. 
 
Kielitieteen päivillä valaisen jonkin verran tekemäni toimitustyön vaiheita ja syitä siihen, miksi sanasto ei 
vieläkään ole saanut päivänvaloa. En halua selitellä vaan nostaa keskusteluun seikkoja, joilla uskon olevan 
merkitystä ylipäänsä tieteen tekemisessä ja niissä arvovalinnoissa, jotka ohjailevat aikamme lingvistiikkaa. 
 
Yksi selittävä tekijä poronhoitosanaston kariutumiseen on, että ei ole lainkaan selvää, millä tavoin tulisi 
päivittää kymmeninen vuosien takaista tutkimusta, joka on aikoinaan tehty toisenlaisten mittapuiden 
mukaan nykyisiin verrattuna. Mikä tuolloisesta tiedosta näyttäytyy turhana triviaalina, mitkä keskeiset 
faktat ovat jääneet puuttumaan alkuperäisestä keruutyöstä? Millaisten tietojen jäljittäminen enää on 
mahdotonta? Kuinka pitkälle vanhoja tulkintoja on mahdollista korjata ilman, että loukataan 
tutkimuseettisiä periaatteita? 
 
Yleisten kysymysten ohessa valaisen lyhyesti Tiesmaan keräämän sanaston rakennetta ja sisältöä. 
Pohdiskelen niin ikään, ovatko sanastosta tehtävät johtopäätökset enemmän kansatiedettä kuin 
lingvistiikkaa. Missä kulkevat tieteitten väliset rajat? Tarvitaanko niitä? 
 
Keskeisenä sanomana on osoittaa, että sanastontutkimus ei ole ainoastaan lingvistiikkaa vaan myös 
kulttuurintutkimusta. Poronhoitosanaston perusteella voidaan tehdä päätelmiä jo menneestä 
porokulttuurista sekä siihen kuuluneiden ihmisten kontakteista eri kansojen välillä. Osaltaan Tiesmaan 
keräämä sanasto vahvistaa näkemystä, jonka mukaan yhteinen elinkeino tai muu kulttuurikontakti on 
tärkeä tekijä lainasanojen kulkeutumisessa kielestä toiseen: mitä läheisempi kontakti, sitä luontevampi 
lainasana. 
 
Kulttuurikontaktien suunnassa ei ole yllättävää, että suomenkielinen porosanasto on saanut paljon lainoja 
saamesta. Yllättävää sen sijaan on, että lainaaminen on tapahtunut myös toisinpäin suomesta saameen. 
Germaanisista kielistä norja on ollut tärkeämpi lainanantaja kuin ruotsi; jonkin verran sanastoa palautuu 
myös karjalaan. 
  



 

147 
 
 KTP 2016  

Radosław Wójtowicz 
University of Poznan 
 

Stance in the service of request in Finnish social welfare office interactions 

 
The present talk addresses the use of a construction with a verb in the conditional mood and the present 
perfect tense in interactions at the Finnish social welfare institution KELA. The construction in question is 
presented in line 1 of the excerpt that follows. 

 
1 A: (no<)  asumistukipape:reita    oesin   halunnu? 

 PTC  housing.benefit.papers.PTV  be.COND.1SG want.PRAP 

 ‘so, I would like the housing benefit paprers’ 

2 (0.3) ((V turns back to reach for the papers)) 

 ((3 lines omitted)) 

6 A: mitä siihen tarvihttoo niitä lii:tteitä. 

 ’what attachments do you need for it?’’ 

 
Line 1 features a present perfect form of the verb haluta ‘want’ (oesin halunnu, literally ‘I would have 
wanted’) although there is no semantic motivation for the use of the perfect tense in this context. The 
literature to date (especially Kauppinen 1998) explains such cases by resorting to questions of politeness. In 
the talk at hand I will adopt an alternative, i.e. interactional, approach to this phenomenon. I will 
demonstrate that in terms of sequence structure, a Finnish conditional clause with the verb in the perfect 
tense differs from its present tense counterpart, a construction which performs requests in Finnish 
interaction. Throughout my presentation I will put forward a view that a construction with the perfect is 
bifunctional and is employed for purposes of taking epistemic stance in the service of a more central action 
underway, namely request. The construction is used by the less knowledgeable speaker – typically by the 
client and not the social welfare officer –  and announces that further inquiries will be made later in the 
conversation (cf. line 6 of the example above). This is hardly ever found in conversations in which requests 
are made with conditional clauses with verbs in the present tense. 

 

 
References 
 
Kauppinen, Anneli. 1998. Puhekuviot, tilanteet, ja rakenteen liitto. Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. 
Helsinki: SKS. 
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Sisko Brunni & Valtteri Airaksinen 
Oulun yliopisto 
 
Jarmo H. Jantunen 
Jyväskylän yliopisto 

 

Kielitaidon tarkkuuden kehitys - korpuspohjainen virheanalyysi 

 
Tutkimuksessamme pyrimme kuvaamaan suomea vieraana kielenä opiskelevien kielenoppijoiden kielen 
tarkkuuden kehittymistä korpuspohjaisen virheanalyysin avulla. Kielenoppijoiden tuotosten virheanalyysi 
ollut pitkään kielenoppimisen tutkimuksen ydintä (ks. Ellis & Barkhuizen 2005), ja huolimatta siitä, että 
menetelmä fokusoi lähinnä vain tuotoksessa havaittaviin puutteisiin, virheiden etsiminen, luokittelu ja 
analyysi ovat edelleen oleellinen osa esimerkiksi korpuspohjaista oppijankielen tutkimusta (Thewissen 
2015).  Etenkin oppijanenglannin tutkimus on paljastanut (esim. Thewissen 2015), että korpuspohjaisen 
virheanalyysin avulla voidaan kuvata hyvin kielitaidon kehittymistä: laajoista aineistosta saatava kuva on 
tarkempi ja monipuolisempi kuin pieniin aineistoihin perustuva analyysi. 
 
Tutkimuksemme aineisto on peräisin Kansainvälistä oppijansuomen korpuksesta (ICLFI), jota on kerätty 
Oulussa vuodesta 2007 lähtien. Kielipankin Korp-alustalla (https://korp.csc.fi/) käytössä olevaa versio pitää 
sisällään noin miljoona sanetta. ICLFI-aineisto on annotoitu morfologisesti, ja kaikki tekstit on 
taitotasoarvioitu Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti (A1–C2). Vuonna 2013 aloitettiin aineiston 
virheannotointi. Tähän mennessä virheannotoituja tekstejä on 1 182, noin 184 000 sanetta, mikä on 18 
prosenttia ICLFI:n kokonaissanemäärästä. Virheannotoidut tekstit ovat äidinkieleltään ruotsin-, hollannin-, 
tšekin-, kiinan- ja vironkielisten opiskelijoiden kirjoittamia. 
 
ICLFI:n virheluokitus kattaa kaikki kielen tasot fonologiasta syntaksiin, sanastoon ja fraseologiaan asti. 
Esimerkiksi morfosyntaktiset virheet nähdään yhtenä yläkategoriana, ja sen alla ovat muun muassa objektin 
luku- ja sijavirheet. Muita pääluokkia ovat ortografiset, fonologiset, morfofonologiset, morfologiset, 
syntaktiset, leksikaaliset, fraseologiset sekä selittämättömät virheet (Brunni, Lehto, Jantunen & Airaksinen 
2015).  Posterissamme kuvailemme ja vertailemme eri taitotasojen virheiden suhteellista a) määrää ja b) 
laatua. Tässä tutkimuksessa keskitymme erityisesti taitotasojen A2, B1 ja B2 välillä tapahtuviin muutoksiin. 
Ensisijainen vertailu tapahtuu luokituksen yläkategoriaan kuuluvien luokkien avulla, mutta tarkastelemme 
myös tutkimuksemme kannalta merkittäviä alakategorioita. Analyysin avulla etsimme kielen tarkkuuden 
lisääntymiseen liittyviä systemaattisia kehityslinjoja, jotka ilmenevät taitotasojen välillä. Vaikka alemmalta 
taitotasolta ylemmälle siirtyminen kertookin kielitaidon kehittymisestä, eivät virheet tasojen välillä 
yksiselitteisesti vähene: jollakin osa-alueella ne voivat myös lisääntyä (Thewissen 2015). 
 
 
Lähteet 
 
Brunni, Sisko; Lehto, Liisa-Maria; Jantunen, Jarmo H. &  Airaksinen, Valtteri (2015) How to annotate morphologically rich learner 
language: principles, problems and solutions. - Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Helland Gujord, Ann-
Kristin; Nacey, Susan; Ragnhildsveit, Silje. Bergen Language and Linquistics Studies 6. Bergen. 133-152. 
http://dx.doi.org/10.15845/bells.v6i0.812  
Ellis, Rod & Gary Barkhuizen 2005. Analysing learner language. Oxford: OUP. Thewissen, Jennifer 2015. Accuracy across proficiency 
levels. A learner corpus approach. Presses universitaires de Louvain. 
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Natalia Giloeva, Ilja Moshnikov & Helka Riionheimo 
Itä-Suomen yliopisto 
 

Karjalan kielen uusia käyttöaloja 

 
Karjala on uhanalainen itämerensuomalainen kieli, jonka käyttöä on viimeisten vuosikymmenten aikana 
pyritty elvyttämään Venäjän Karjalassa ja Suomessa. Yksi osa kielen elvyttämistä on ollut kirjallisen 
standardin luominen pitkään vain puhuttuna eläneelle kielimuodolle. Lisäksi elvytysprosessiin kuuluu kielen 
modernisoiminen ja sen tuominen osaksi nykypäivän kielenkäyttötilanteita. Kirjakielen (karjalan 
tapauksessa useamman kirjakielen) luominen on mahdollistanut sen, että karjalalle on avautunut 
uudenlaisia käyttöä sekä perinteisessä mediassa että internet-verkossa. Tässä posterissa esittelemme kahta 
karjalan kielen uutta käyttöalaa: Ylen karjalankielisiä uutisia ja karjalankielisiä verkkosivustoja. Posteri 
perustuu työhön, jota on tehty Itä-Suomen yliopiston Kiännä!-tutkimushankkeessa. Kummastakaan 
aiheesta ei ole olemassa aikaisempaa tutkimusta. 
 
Yle Pohjois-Karjala aloitti viikoittaiset karjalankieliset uutislähetykset helmikuussa 2015, ja radiolähetysten 
lisäksi julkaistaan viikoittain Ylen verkkosivuilla valikoituja karjalankielisiä verkkouutisia 
(http://yle.fi/uutiset/joensuu/karjalakse/). Uutiset ovat käännöksiä Ylen ajankohtaisista suomenkielisistä 
uutisista, ja ne käsittelevät elämää Suomen nyky-yhteiskunnassa. Karjalankieliset uutiset ovat nostaneet 
kielen näkyvyyttä ja statusta Suomessa, ja lisäksi ne ovat tuottaneet uutta karjalankielistä sanastoa. 
Uutisten kääntäjänä ja lukijana toimii Kiännä!-hankkeessa työskentelevä Natalia Giloeva, joka on uutisia 
kääntäessään samalla dokumentoinut käännösprosessia. Näin saadaan ainutlaatuista käännöstieteellistä 
tutkimusaineistoa, ja lisäksi aineisto on kiinnostava myös kielentutkimuksen kannalta. Posterissa 
käsittelemme karjalaksi kääntämisen kysymyksiä ja havainnollistamme mm. kääntäjän tekemiä 
sanastovalintoja. 
 
Nykyinen digitaalinen teknologia ja internet tarjoavat pienillekin kielille suuria mahdollisuuksia, sillä 
verkossa on mahdollista julkaista erikielistä materiaalia helposti ja edullisesti. Karjalan kielen käyttö 
verkkokielenä on tästä huolimatta edelleen melko vähäistä. Kiännä!-hankkeen tutkija Ilja Moshnikov on 
tarkastellut kuuttatoista verkkosivustoa, joiden rakenne ja sisältö on toteutettu joko kokonaan karjalaksi tai 
joissa karjala on yksi vaihtoehtoisista kielistä. Posterissa näitä karjalankielisiä verkkosivuja tarkastellaan 
virtuaalisen kielimaiseman (Ivkovic & Lotherington 2009) ja sekä monikielisyyden tutkimuksen (Reh 2004) 
näkökulmista. Tutkimuksessa on mm. selvitetty seuraavia kysymyksiä: missä yhteydessä karjalankielisiä 
sivustoja julkaistaan, mitä karjalan kielen varieteetteja sivulla käytetään ja miten karjala toimii sivuston 
käyttöliittymän kielenä. Lisäksi pohditaan sitä, miten karjalan kielen näkyvyyttä verkossa voitaisiin 
tulevaisuudessa lisätä. 
 
 
Lähteet 
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International Journal of Multilingualism 6 s. 17–36. 
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Liisa Halkosaari  
Humak 
 
Lev i vårt språk – revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk 
 
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Humanistiska yrkeshögskolan finansiering till ett 
utbildningsprojekt för finlandssvenskt teckenspråk. Projektets syfte är att planera en skräddarsyd 
expertinstruktörsutbildning i finlandssvenskt teckenspråk samt studera språket och producera läromaterial 
för att stöda undervisning av språket. 
 
Finlandssvenskt teckenspråk är enligt Unescos kriterier alvarligt hotat. Språket saknar en naturlig 
omgivning, t.ex. dövskola, där den kan leva och utveckla. Det beräknas att utan effektiva åtgärder kommer 
språket att försvinna i nära framtiden. Det finns under 100 talare kvar. Humaks projekt spelar en betydande 
roll i det finlandssvenska teckenspråkets revitaliseringsprogram. 
 
I utbildningen diskuteras det språk och språksamfund, lingvistik, översättningsvetenskap och 
språkundervisning. Kännedom av sitt eget språk och kultur lägger grunden till allt annat. Modellen för 
utbildningen har tagits från Finlands Dövas Förbunds utvecklingssamarbetsprojekt i Kosovo. 
 
I andra projekt där hotade språk har revitaliserats, har det varit viktig att språkgemenskapen själv fått hålla 
makten över processen (No’Eau Warner 2001). Språkplanering ska alltid ha sitt ursprung bland de 
människor vars språk det handlar om, speciellt när man talar om tecknade språk som fortfarande har lägre 
status än talade språk. (Hoyer 2012.) Ett språk revitaliseras ju inte med en utbildning, men det behövs att 
språket användas i olika domän (No’Eau Warner 2001). Finlandssvenskt teckenspråk syns mera nutiden i 
internet, men skolan som en av de viktigaste platser där språket kan användas naturligt tillsammans med 
andra finns inte mera. 
 
Hurdan kännedom behöver man ha om sitt språk? Hur hittar man motivation till att rädda språket i en 
situation där det ser ganska dåligt ut? Vad kan expertinstruktörsutbildning göra att ge bemyndigande till 
språkgruppen? Hur kan vi utanför språkgemenskap hjälpa i språkrevitalisering? 
 
 
Litteratur 
 
Hoyer, K. 2012. Dokumentation och beskrivning som språkplanering – perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk. 
Nordica, Helsingfors universitet. 
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Janne Kankkonen, Juha Manunen & Liisa Halkosaari 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
 

Tecken som innehåller handalfabet i finlandssvenskt teckenspråk 

 
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Humanistiska yrkeshögskolan (Humak) finansiering för att 
planera utbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Projektets syfte är att erhålla information för att kunna 
påbörja expertinstruktörutbildning i finlandssvenskt teckenspråk samt att påbörja tolkutbildning. I Finland 
används två nationella teckenspråk: finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Finlandssvenskt 
teckenspråk är enligt Unescos kriterier alvarligt hotat. Det beräknas att utan snabba och effektiva åtgärder 
kommer språket att försvinna inom 10 år. Det har uppskattats att det finns ungefär 300 personer som 
använder finlandssvenskt teckenspråk i vårt land, av vilka 90 är döva. 
 
Humak är den största utbildaren och utvecklaren inom teckenspråks- och tolkningsbranschen i Finland. 
Projektet genomförs i samarbete med Finlands Dövas Förbund, Finlandssvenska teckenspråkiga rf och 
Helsingfors universitets Finska, finskugriska och nordiska institution. Utbildningen omfattar 30 studiepoäng 
och har delats till 6 moduler på 5 studiepoäng. Modulerna lägger grunden till kännedom av eget språk och 
kultur, studier av språk och språk-samfund, översättningsvetenskap och språkundervisningens pedagogik 
på praktisk nivå samt fördjupning av kunskaper på ett område som studeranden har själv valt. 
 
Under projektet kommer det också att göras mer detaljerade beskrivningar av finlandssvenska 
teckenspråkets strukturer och lexikon. De mest anmärkningsvärda materialen som hittills har publicerats 
inom finlandssvenskt teckenspråk är bland annat Variation i teckenspråk: en studie av 
släktskapsterminologi i teckenspråket hos finlandssvenska döva (Hoyer 2000a) och Se vårt språk! 
Finlandssvenskt teckenspråk: 38 ordboksartiklar (Hoyer & Kronlund-Saarikoski 2002). 
 
Under forskningen av detta projekt används nytt videomaterial för att skildra några utvalda drag av 
finlandssvenska teckenspråkets strukturer och lexikon. Hoyer (2000b) har framfört några tecken som 
innehåller handalfabet i finlandssvenskt teckenspråk. Syftet av poster-presentationen är att förklara 
ytterligare tecken som innehåller handalfabet. 
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Oulun yliopisto 
 

Skitsofreniapotilaiden kyky tunnistaa tunteita kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta  

 
Skitsofrenia on tyypillisesti nuorella aikuisiällä alkava vakava mielenterveyden häiriö, jossa havaintokyky ja 
ajattelu ovat vääristyneitä, sosiaalinen kanssakäyminen ei enää kiinnosta ja tunnetilat ovat latistuneita tai 
asiaankuulumattomia. Skitsofreniassa ilmenee tutkimusten mukaan myös vaikeutta tunnistaa muiden 
ihmisten tunnetiloja kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta eli puheen sävelkulusta, painotuksesta ja 
rytmistä. Tunteet ovat keskeisessä osassa vuorovaikutusta, sillä niiden avulla ihminen kommunikoi 
ympäristönsä kanssa. Ilmeitä ja äänenpainoja tarvitaan pragmaaattisessa ilmaisussa ja ymmärtämisessä. 
Skitsofreniassa onkin todettu olevan ongelmia esimerkiksi ironian ja epäsuorien ilmausten ymmärtämisessä 
ja tuottamisessa, keskustelun vuoronvaihdossa sekä keskusteluaiheen ylläpidossa (Colle ym., 2013). 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaiset skitsofreniapotilaat tunnistavat 
tunneilmaisuja kasvojen ilmeistä ja puheen prosodiasta. Tutkimuksessa tarkastellaan tapaus-
verrokkitutkimuksena 18–65-vuotiaita skitsofreniaa tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastavia henkilöitä. 
Koehenkilöiden määrästä riippuen aineistoa tarkeastellaan joko vertailemalla ryhmiä tilastollisten 
menetelmin avulla tai hyödyntämällä monitapaustutkimuksen menetelmiä. Testaukset on aloitettu 
joulukuussa 2015, ja tulokset saadaan koostettua viimeistään toukokuussa 2016. 
 
Tutkimuksessa käytetään kasvojen ilmeiden tulkitsemisen testinä FEFA 2 -testiä (Frankfurter Test und 
Training des Erkennens von fazialem Affekt) (Bölte, Ollikainen, Feineis-Matthews & Poustka, 2013). Testi 
arvioi kykyä tunnistaa koko kasvojen alueen ja pelkkien silmien perusteella kuutta perustunnetta, jotka ovat 
ilo, suru, pelko, viha, yllättyneisyys ja inho. Prosodiaa tutkitaan prosodian tunnistustestillä (Toivanen, 
Väyrynen & Seppänen, 2004). Testissä pitää tunnistaa, ilmeneekö ääninäytteissä neutraali, surullinen, 
vihainen vai iloinen tunnetila. 
 
Aineistosta tarkastellaan paitsi koehenkilöiden suoriutumista eri testeissä, myös sitä, onko tiettyjen 
tunteiden, esimerkiksi pelon, surun ja vihan, tunnistamisessa erityistä vaikeutta. Lisäksi tutkitaan, löytyykö 
erilaisten oirekuvien ja testitulosten, kuten kuuloharhojen ja prosodiatestissä suoriutumisen, välillä 
yhteyttä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää taustatekijöitä, jotka voivat selittää 
skitsofreniapotilaiden kommunikaatio- ja vuorovaikutusongelmia. Näin skitsofrenian luonnetta ja sen 
aiheuttamia ongelmia kommunikaatiossa on helpompi ymmärtää, mikä parantaa kuntoutuksen 
suunnittelua ja lisää ymmärrystä skitsofreniapotilaan kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. 
 
 
Lähteet 
 
Bölte, S., Ollikainen, R., Feineis-Matthews, S. & Poustka F. (2013). Frankfurtin mallin mukainen tunteiden tunnistamisen testi ja 
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Harri Mantila, Niina Kunnas, Maija Saviniemi & Heidi Niemelä 
Oulun yliopisto 
 

Kielet ja kielimuodot kohtaavat Oulussa 

 
Posteriesitelmämme käsittelee kirjahankettamme, jossa tarkastelemme Oulua kielten ja kielimuotojen 
kohtauspaikkana. Kirja sisältää artikkeleita suomen kielen variaatiosta, oululaisten maallikoiden 
metakielestä, ruotsin kielisosiologisesta tilanteesta kaupungissa sekä vähemmistö- ja 
maahanmuuttajakieliin liittyvistä aiheista. 
 
Oulu Pohjois-Suomen keskuskaupunkina on kiinnostava tutkimuskohde. Ouluun muuttaa ihmisiä sekä 
kotimaasta että ulkomailta, ja se näkyy myös kielenkäytössä. Kielen tutkiminen valottaa myös alueen 
yhteiskunnallista rakentumista ja muuttumista. Oulu on kasvukeskus, jonka kielelliset olot ja 
sosiolingvistinen ilmasto ansaitsevat oman teoksensa. Helsingistä, Tampereesta ja Vaasasta kieliyhteisöinä 
on jo julkaistu vastaavanlaiset teokset (Juusela & Nisula 2006; Lönnroth 2009; Lönnroth & Laukkanen 2015). 
 
Kielet ja kielimuodot kohtaavat Oulussa -kirjahankkeessamme on mukana Oulun yliopiston Northern 
Sociolinguistic Encounters (NSE) -tutkimusyhteisön jäseniä. Yhteisömme kuuluu Transcultural Encounters -
tutkimuskeskukseen (http://www.oulu.fi/transculturalencounters/main). 
 
Alustava dispositio on alla.  
 
Kielet ja kielimuodot kohtaavat Oulussa 
1. Johdanto: Oulu kieliyhteisönä (Mantila ym.) 
2. Nää – varioiva stereotyyppinen piirre (Mantila) 
3. Puhetta Oulun murteesta: kohti metakielen uutta jäsennystä (Saviniemi, Paukkunen, Kunnas, Mantila) 
4. Miten kaksikielisestä Oulusta tuli suomenkielinen (Rossi) 
5. Kielisaareke Uleåborg (Risto) 
6. Saamen kielisosiologinen tilanne Oulussa (Jomppanen) 
7. Karjalan kieli Pohjois-Pohjanmaalla (Kunnas) 
8. Maailman kielet muuttivat Ouluun (Niemelä) 
9. Kolmannen kotimaisen asemasta Oulussa (?) 
 
 
Lähteet 
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Satu Siltaloppi 
Helsingfors universitet 
 

Den andra handen 

 
I den här postern presenterar jag både min frågeställning, metodval samt resultat i min studie om den icke-
dominanta handens funktioner i finlandssvenskt teckenspråk (FinSSL). Jag studerar om den icke-dominanta 
handen har samma funktioner som är beskrivna i studier om t.ex. finskt, svenskt och amerikanskt 
teckenspråk, och om det finns annorlunda funktioner. Studier i det finlandssvenska teckenspråket behövs 
för att stärka den hela tiden minskande språkgemenskapens känsla över viktigheten av deras språk och 
kultur samt för att dokumentera språket medan gemenskapen ännu finns. 
 
Mitt material är fem videor som använder ett allmänspråkligt register. Alla fyller kriterierna för lab based 
settings och har tecknats av en person med stark språklig medvetenhet. 
 
Ramen för min analys är kvalitativ innehållsanalys. Som metod har jag en blandning av teorier som ser 
språket som en helhet och beskriver språket i frågan med det språkets villkor utan att försöka få språket att 
rymmas i en färdig modell. Jag kategoriserar mina resultat i följande kategorier: viloläge, symmetriska 
tvåhandstecken, asymmetriska tvåhandstecken, artikulationsplatser i tvåhandstecken, teckenfragment, 
pekboj, temapek och listboj. 
 
Som preliminära resultat ser jag att en del av bojkonstruktioner inte finns i FinSSL i den mån de är beskrivna 
i andra teckenspråk. Ändå har den icke-dominanta handen stort sätt likadana funktioner också i FinSSL, 
oberoende om materialet är en översättning eller inte – registren är har en större påverkan. Jag ser 
implikationer för vidare studier t.ex. i gränsdragningen mellan listboj och listor som textmarkörer i 
teckenspråkiga texter samt i andra texttyper som narrativer och diskussioner. Trots att jag lämnade 
konstruktionsgrammatik utanför mina metoder i denna studie, ser jag i den enorma möjligheter för vidare 
studier i FinSSL. 
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Oulun yliopisto 
 

Sisäkorvaistutteet saaneiden lasten pragmaattiset ymmärtämistaidot: 

Laadullinen analyysi kahden lapsen vastauksista 
 
Jopa yli 95 % kuulovikaisista lapsista syntyy kuuleville vanhemmille, joiden äidinkieli on jokin puhuttu kieli. 
Tällöin vanhemmat usein toivovat, että lapsi pystyy omaksumaan heidän äidinkielensä. Jos lapsella on 
vaikea tai erittäin vaikea kuulovika eikä hän hyödy perinteisistä kuulokojeista, voi hän saada sisäkorva-
istutteen tai kaksi. Varhaisella sisäkorvaistutteiden saannilla voi olla positiivinen vaikutus lapsen puheen ja 
kielen kehitykseen, mutta siitä huolimatta esimerkiksi kielenkäyttötaitojen kehitys saattaa viivästyä. Vielä ei 
tiedetä tarkoin, mitkä kielenkäytön osa-alueet ovat kuulovikaisille lapsille erityisen vaikeita omaksua ja 
miksi joidenkin kuulovikaisten lasten kielenkäytön kehitys viivästyy. Tätä asiaa on kuitenkin tärkeä tutkia, 
koska pragmaattiset taidot ovat yhteydessä minäkuvaan, ystävyyssuhteisiin ja koulumenestykseen. Aiheen 
tutkiminen voi myös antaa tietoa kuulovikaisten lasten puheterapeuttisen kuntoutuksen tueksi. 
 
Tässä esityksessä kuvataan kahden taustoiltaan hyvin samankaltaisen sisäkorvaistutteita käyttävän lapsen 
vastauksia Pragma-testissä (Loukusa, 2013), jolla arvioidaan esimerkiksi kontekstuaalista päättelyä ja tois-
ten ihmisten intentioiden ymmärtämistä. Pragma-testissä kielenkäyttötilanteita havainnollistetaan tutkit-
taville kuvamateriaalin sekä leikki- ja tarinatehtävien avulla. Tämän esityksen tavoitteena on analysoida ja 
vertailla kahden kuulovikaisen lapsen kielenkäytön vahvuuksia ja heikkouksia sekä havainnollistaa prag-
maattisten ymmärtämistaitojen moninaisuutta. Esityksessä pohditaan myös kuulovikaisten lasten prag-
maattisten vaikeuksien mahdollisia syytekijöitä. 
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