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Making the intractably diverse tractable:  

Event structure and aktionsart 

Johanna Nichols 
University of California, Berkeley / University of Helsinki /  

Higher School of Economics, Moscow 

Aktionsart categories have major implications for verbal semantics and morphology, the meanings 
of TAM categories, and various syntactic phenomena, yet they have received relatively little cross-
linguistic work – probably because they are nearly unmanageable. Aktionsart categories vary 
greatly from language to language; in any one language they are numerous and/or variable; often 
they are verb-specific or at least highly sensitive to verb semantics; the categories or classes are 
often covert; and approaches to best descriptive practice vary. Sorting through material with these 
properties to find recurrent and comparable categories to build a bottom-up typology is probably 
infeasible. In any case there is still no comprehensive description of aktionsart for any one 
language, let alone enough languages to support a typology. Here I propose an approach that 
seeks extremely broad recurrent categories, ones that are generic to language-specific aktionsart 
categories and, importantly, ones that can generally be determined from bilingual dictionaries or 
simple elicitation procedures and which can straightforwardly classify nearly every verb of a 
language. This approach yields a top-down typology based on the notions of event structure which 
are fundamental to most formal semantics and generative lexical work: the state or activity or 
phase and the change of state or transition (the corresponding predicate classes are continuous 
vs. bounded). (The terminology here deliberately attempts not to coincide with any commonly used 
terminology for aktionsart or aspect classes.) This talk describes the semantics of the opposition 
for a number of different predicate types and presents the coding procedures, wordlist, and 
database for an ongoing cross-linguistic survey and presents preliminary results on worldwide 
frequencies and distribution as well as a proposal for how to proceed from this framework to 
aktionsart comparison. 
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Papyruksesta puuhun:  

kreikankielisten papyrustekstien kielestä, variaatiosta ja annotoinnista 

Marja Vierros 
Helsingin yliopisto 

Egyptissä papyruksille ja ruukunsirpaleille kirjoitetut tekstit edustavat kreikkaa arkikäytössä. 
Tekstejä on säilynyt noin tuhannen vuoden ajalta, moniin eri tarkoituksiin kirjoitettuina ja 
eritasoisten kirjoittajien ruokokynistä. Koko papyrologinen korpus on kreikan kielen tutkijoille 
arvokas aineisto, jonka käyttö kielen tutkimuksessa on kuitenkin ollut hankalaa. Esittelen 
papyruskorpuksen sisältöä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia variaationtutkimuksessa sekä uuden 
projektini tavoitteita korpuksen annotoimiseksi morfosyntaktisesti ja annotoinnin yhdistämistä 
fonologiseen analyysiin. Uusien metodien myötä kuva kreikan kielen käytöstä ja sen vaihtelusta 
pitkäaikaisessa kontaktitilanteessa tulee tarkentumaan huomattavasti. 
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Murrehaastattelupuheen avoimet persoonaviittaukset  

– Vuorovaikutuslingvistinen lähestymistapa rajamurteiden murresyntaksiin 

Milla Uusitupa 
Itä-Suomen yliopisto 

Persoonan määritelmästä, persoonan ilmaisemisesta ja eri persoonien työnjaosta on kirjoitettu 
fennistiikassa viime vuosikymmeninä runsaasti. Erityisesti huomiota on kiinnitetty avoimiin 
persoonaviittauksiin eli sellaiseen persoonanmerkitsimien käyttöön, jolla puhuja ei viittaa 
kehenkään tiettyyn henkilöön vaan yleisemmin keneen tahansa, joka tunnistaa inhimillisen toimijan 
kokemuksen kuvauksen kohteena olevassa tilanteessa. Esitelmässäni kerron kahden avoimen 
persoonakonstruktion – avoimen yksikön 2. persoonan ja nollapersoonan – käytön eroista ja 
yhtäläisyyksistä suomen ja karjalan rajamurteissa. Vaikka suomen itämurteet ja karjala ovat 
toistensa lähimpiä sukukielimuotoja, niiden tavoissa merkitä persoonaa, viitata avoimesti ja 
konstruoida erilaisia ryhmiä persoonaviittauksilla on huomattavia eroja. Suomen ja karjalan rajalle 
sijoittuvissa rajakarjalaismurteissa molempien kielimuotojen tyypillisimpiä avoimuuden 
ilmaisukeinoja on mahdollista tarkastella rinnan. 

Väitöstutkimukseni jatkaa fennistiikassa harrastettua funktionaalista ja aineistovetoista puhutun 
kielen syntaksin tutkimuksen perinnettä ja pohjaa näkemykseen kieliopin käyttöpohjaisuudesta ja 
kielellisten ilmausten merkitysten kontekstisidonnaisuudesta. Tutkimukseni vastaa kysymyksiin, 
miten rajakarjalaishaastateltavat käyttävät referenssiltään avoimia yksikön 2. ja 3. persoonan 
lauseita murrehaastattelupuheessa ja millaisilla syntaktisilla, semanttisilla ja kontekstuaalisilla 
tekijöillä avointen viittaustyyppien käyttöä ja keskinäistä variaatiota haastattelupuheessa on 
mahdollista selittää. Lisäksi tulosten perusteella on mahdollista pohtia, mitä avointen 
persoonaviittausten muoto ja merkitys rajakarjalaismurteissa kertovat suomen ja karjalan 
persoonajärjestelmistä yleisemmin ja miten nämä yleisemmät havainnot täydentävät jo olemassa 
olevaa tietoa Itämeren alueella puhuttavien kielten yhteisistä syntaktisista ominaisuuksista. 
Suomen kielen kuvausperinteen kannalta kiinnostava on myös sukukielten vertailun esiin nostama 
terminologinen kysymys siitä, mitä ja millaisia rakenteita on oikeastaan tarkoituksenmukaista 
kutsua nollapersoonaisiksi. 

Puheenvuorossani nostan keskeisimpien tutkimustulosten lisäksi esiin käyttämäni aineiston: niin 
paljon parjattu kuin vanha murrehaastatteluaineisto onkin, sitäkin on mahdollista lähestyä 
haastateltavan ja haastattelijan välisenä vuorovaikutustilanteena, joka on syntynyt tietyssä ajassa 
ja paikassa ja jossa keskusteluajankohdan kulttuurinen ja yhteiskunnallinen tilannekonteksti 
näkyvät monin tavoin haastattelupuheen kieliopissa. 
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When ‘you’ means ‘I’:  

The German 2nd Ps.Sg. pronoun du between genericity and subjectivity 

Peter Auer 
University of Freiburg 

Anja Stukenbrock 
University of Lausanne 

Non-addressee deictic du (‘thou’) as found in present-day German is not an innovation but goes 
back at least to the 18th century. However, there is some evidence that this usage has been 
spreading over the last 70 or 50 years. It will be shown that since the 18th century, it has been 
possible to use du not only for generic statements, but also for subjective utterances by speakers 
who mainly talk about their own experiences, and at the same time invite the recipient to take their 
perspective. It will be argued that the specific inferences triggered by this deictic shift are a variant 
of Bühler’s ‘deixis at the phantasm’. 

Non-addressee deictic du can be linked back historically to the two types of “person-shift” for du 
discussed by Jakob Grimm in his 1856 article “Über den Personenwechsel in der Rede“ [On 
person shift in discourse]. Grimm distinguishes between person shift in formulations of “rules and 
law” on the one hand, and person shift in what he calls “thou-monologue” on the other. The 
subjective interpretation of non-addressee-deictic du in present-day German may have originated 
from these "thou-monologues". 
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Työpaja: Fraseologia tutkimuskohteena ja menetelmänä 

Järjestäjät 

Jarmo Jantunen 

Jyväskylän yliopisto 

Sisko Brunni 
Oulun yliopisto 

Fraseologialla on perinteisesti tarkoitettu erilaisia kuvaannollisia ilmauksia (kuten vertauksia ja 
idiomeja), mutta nykyinen käsitys kielen fraseologisuudesta on laajempi ja pitää sisällään 
moninaisen kirjon leksikaalis-kieliopillisia ja leksikaalis-semanttisia yhteisesiintymiä, monisanaisia 
yksiköitä, klustereita jne. Fraseologia voi olla itsessään tutkimuskohde, kun selvitetään esimerkiksi 
kielen tai jonkin kielivariantin fraseologisuutta, fraseologisuuden eroja varianttien välillä tai sen 
muuttumista tai kehittymistä. Lisäksi fraseologisuutta voidaan pitää myös menetelmällisenä 
työkaluna, kun halutaan selvittää esimerkiksi yhteiskunnassa vallitsevia jaettuja diskursseja ja 
ideologioita. 

Työpajassa tarkastellaan fraseologisuutta monipuolisesti kääntämisen, kielenoppimisen, juridisten 
tekstien, kontrastiivisen tutkimuksen ja korpusavusteisen diskurssintutkimuksen näkökulmasta. 
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Ilmari Ivaska, Adriano Ferraresi & Silvia Bernardini 

Università di Bologna 

Kääntäminen, tekstilajit ja lähtökielet:  
Fraseologisten tendenssien tarkastelu korpusvetoisesti 

Tutkimme käännetyn (LT) ja ei-käännetyn (LO) englannin kollokaatioita korpusvetoisesti. Aiempi 
tutkimus on osoittanut, että erilaisten kollokaatioiden esiintymämäärät voivat kuvata LT:n 
erityispiirteitä, kuten kieltenvälisiä vaikutussuhteita ja tekstien normalisoitumista. Seuraamme tätä 
lähestymistapaa, ja tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat:  

1) Minkälaiset kollokaatiot erottavat selvimmin LT- ja LO-englantia? 
2) Miten eri lähtökielet ja tekstilajit eroavat? 

Vertaamme LO-englantia suomesta ja italiasta käännettyihin teksteihin kolmessa eri tekstilajissa 
(EP- puheet, uutiset ja matkaoppaat). Aineistomme koostuu 900 tekstistä (426 112 sanetta), jotka 
annotoimme dependenssiparserilla ja joista keräämme avoimien sanaluokkien muodostamien 2- 
grammien frekvenssit. Grammit perustuvat peräkkäisyyden sijaan sanojen syntaktisiin suhteisiin. 
Frekvenssien avulla paikannamme 2-grammin, joka ennustaa varmimmin, onko teksti käännetty. 
Analysoimme grammissa esiintyvien sanojen kollokaation tyypillisyyttä eri assosiaatiomittarein ja 
referenssikorpukseen vertaamalla. 

Tulosten mukaan 2-grammi N(node)-V(head) erottaa selvimmin toisistaan LT- ja LO-englannin. 
Tendenssi näkyy eri osa-aineistoissa, mutta on selvin suomesta käännetyissä teksteissä. Näissä 
teksteissä on muita enemmän vahvasti toisiinsa assosioituneita ja vähemmän harvinaisia 
kollokaatioita. Suomesta käännetyt tekstit ovat siis muita tekstejä fraseologisesti konven-
tionaalisempia, minkä syitä pohdimme esitelmässämme tarkemmin.  
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Tuija Määttä 

Umeå universitet 

Ruotsinkielisten suomenoppijoiden koti fraseologisen yksikön osana 

Oppijankielen tutkimuksessa ja uuden kielen oppimisessa fraseologian merkitys nähdään 
tärkeänä. Alkeistason suomenoppijan sanasto on rajallinen, mutta siitä huolimatta tietyt fraseo-
logiset ilmaukset voivat esiintyä oppijan suullisessa ja kirjallisessa tuotoksessa suhteellisen 
tiheään. Tarkastelen esityksessäni ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden koti-lekseemin 
eri sanamuotoja fraseologisen yksikön ytimenä. Lisäksi selvitän, minkä verbien täydennyksinä 
sanamuodot esiintyvät. 

Aineistossa on 215 tekstiä (43 496 sanetta), jotka kuuluvat Kansainvälisen oppijansuomen 
korpukseen. Koti-lekseemin sanamuodot on poimittu korpuksesta WordSmith Tools -ohjelma-
paketin konkordanssityökalulla, mutta verbit on kerätty manuaalisesti. 

Teksteissä on 306 koti-lekseemin sanamuotoa, joista muodot kotiin, kotona, kotoa, kotia ja kodissa 
ovat frekventeimmät. Teksteissä esiintyy myös epätyypillisiä muotoja, jotka selittynevät 
lähimerkityksisten sanojen (menen kotoisiin) tai koti-lekseemin eri muotojen sekoittumisina 
(pyöräilen kotonaan). Sanamuotojen yhteydessä esiintyy 36 eri verbiä, useimmat liikeverbejä, jotka 
liittyvät suuntaa ilmaiseviin muotoihin kotiin, kotoa ja kotia. Verbit muotojen kotona ja kodissa 
kanssa ilmaisevat olemista ja erilaisia toimintoja. 

Oppijat hallitsevat koti-lekseemin sanamuotojen ja verbin muodostaman fraseologisen yksikön 
käytön hyvin: tietynlaiset verbit osataan yhdistää oikeaan sanamuotoon, mutta itse sanamuodon 
muodostuksessa esiintyy hieman horjuvuutta.  
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Annikki Liimatainen 
Tampereen yliopisto 

Oikeuskielen fraseologismit 

Jokaisella valtiolla on oma oikeusjärjestelmänsä, omat sääntönsä ja oikeudelliset norminsa. Lisäksi 
historialliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat siihen, että oikeuskielen termistö ja 
fraseologismit ovat kielikohtaisia. Oikeuskielen fraseologismit eivät siten ole universaaleja ja niiden 
kääntäminen aiheuttaa ongelmia. Täydellinen käsitevastaavuus on mahdollista ainoastaan, kun 
käännetään saman oikeusjärjestelmän sisällä kielestä toiseen, esimerkiksi Suomessa ja 
Sveitsissä, joissa molemmissa on enemmän kuin yksi kansalliskieli. 

Tutkimuskohteenani ovat suomen-, saksan-, ruotsin- ja englanninkielisissä juridisissa teksteissä 
esiintyvät fraseologismit, niiden funktio ja ominaispiirteet. Juridisissa teksteissä useimmiten 
esiintyviä fraseologismeja ovat rutiini-ilmaisut, joiden kiteytyneisyys on pragmaattista, toistuvasta 
käytöstä johtuvaa (Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil) sekä lauseenjäseninä toimivat 
kollokaatiot (kumota tuomio; törkeä varkaus) ja sanaparit (rättvist och opartiskt; preserve and 
maintain). Oikeuskielen fraseologismit ovat välttämättömiä oikeasisältöisen ja pätevän tekstin 
laatimisessa. Ne sisältävät termien tavoin tekstien ulkopuolista erikoisalan tietämystä, ja usein lait, 
normit tai konventiot edellyttävät tiettyjen ilmaisujen käyttämistä, jotta teksti olisi lainvoimainen, ja 
jotta sen tunnistettaisiin aiheuttavan tietyn oikeustoimen. Niiden poisjättäminen tekstistä on 
tekstilajikonventioiden ja oikeuskielen normien vastaista.  
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Zsuzsa Máthé 
Oulun yliopisto 

How We Speak About Time: A Cross Linguistic Contrastive Study Of Embodiment,  
Animacy and Semantic Prosody Of Time Metaphors 

Starting from the premise that it is difficult to talk about abstract concepts without the use of 
metaphors and that our daily language is highly metaphorical (Lakoff and Johnson 1980; Kövecses 
2002) in this research I carry out a cross linguistic contrastive analysis of metaphors with the target 
domain ‘time’ under a pragmatics-semantics interface. I investigate the conceptual metaphor within 
the framework of the cognitive metaphor theory, more precisely how time appears in language and 
its linguistic metaphorical representations. I focus on metaphors which entail animacy, such as 
locomotion and a form of sentiency, e.g. ajan hammas nakertaa ‘the teeth of time gnaw’ or aika 
lentää ‘time flies’. My hypothesis is that the way we speak about time and its semantic prosody 
(Sinclair, 1994) could differ in Hungarian, English and Finnish, and I use corpus research to 
support this claim and to see to what extent such metaphors and their prosody are language 
specific or shared among these three languages, e.g. in the case of aika kuluu ‘time passes’. 

I will carry out both quantitative and qualitative analyses to find linguistic and cognitive time 
metaphors within Hungarian, Finnish and English language corpora using the node word ‘time’ and 
its collocates within the frame of finite verbs, in order to determine the raw frequency and relative 
frequency of such verbs used in a figurative context. The results are then compared in order to find 
conceptual universals and variants as well as linguistic universals and variants in the 
aforementioned languages. In this paper I present the preliminary findings and a section of the 
results of the study.  
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Työpaja: Näkökulmia diversiteettiin historiallisessa  

kielen- ja tekstintutkimuksessa 

Järjestäjät 

Aino Liira & Sirkku Ruokkeinen 
Turun yliopisto 

Työpajamme tarkastelee kielellistä diversiteettiä historiallisesta näkökulmasta. Teemaa voi 
lähestyä synkronisesti tai diakronisesti, esimerkiksi vaihtelun, kielikontaktien tai monikielisyyden 
kautta (esim. Elsayed 2017; Pahta et al. 2017). Työpajamme esitelmät tarkastelevat diversiteettiä 
erityisesti erikoisalojen sanaston tutkimuksen, kielikontaktien, kielitypologian ja kirjoitus- ja 
käännösvarianttien tutkimuksen näkökulmista. Työpajaamme kuuluu myös metodologisia ja 
aineistollisia haasteita käsitteleviä esitelmiä, ja se antaa kuvaa nykypäivän suomalaisen 
kielihistoriallisen ja filologisen tutkimuksen monimuotoisuudesta. 

Esitelmien pituus on 15 + 10 min. 

Lähteet 

Elsayed, Duha 2017: Agricolan pitää – nesessiiviverbi kielikontaktin ytimessä. Turun yliopiston 
julkaisuja C 488. Turku. 

Pahta, Päivi, Skaffari, Janne & Wright, Laura (toim.) 2017: Multilingual Practices in Language 
History, English and Beyond. Berlin: De Gruyter.  
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Sampsa Holopainen 
Helsingin yliopisto 

Ugrilaisten ja samojedilaisten kielten sibilantit ja  
uralilaisten kielten varhainen diversiteetti 

Esitelmässä käydään kriittisesti läpi kaikki ugrilais- ja samojedikielten perintösanastossa esiintyvät 
poikkeukset ”itäuralilaisiin” sibilanttimuutoksiin, ja tutkitaan itäisten uralilaisten kielten taksonomiaa 
tältä kannalta. 

Kielikunnan ugrilaiseen haaraan perinteisesti luettujen kielten (hanti, mansi, unkari) historiallinen 
tutkimus on hankalaa, koska areaalisten ja todellisten yhteisinnovaatioiden erottaminen näissä 
kielissä on vaikeaa (Helimski 1982, Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели). 
Sibilanttimuutos (*s, *š > *θ ja *ś > *s) on yksi ugrilaisia yhteisinnovaatioita, mutta koska muutos 
esiintyy myös samojedissa, on Häkkinen (2009, SUSA 92) lukenut ugrin ja samojedin samaan 
”itäuralin” haaraan; tätä käsitystä ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksytty. On tunnettua, että kaikkien 
ugrilaisten kielten sibilanteissa esiintyy epäsäännöllisyyksiä, jotka on pyritty selittämään 
myöhäisiksi erilliskehityksiksi, vaikka epäsäännöllisyys voisi viitata juurikin myöhäiseen, 
areaalisesti levinneeseen muutokseen. Tálos (1984, Nyelvtudományi Közlemények 86) onkin 
todistanut mansin s:n epäsäännöllisen kehityksen edeltävän tätä yhteisinnovaatiota, ja osoittanut 
myös muita epäselvyyksiä ugrilaisten kielten äänteenmuutosten suhteellisessa kronologiassa. 
Ugrilaiskielten äänteenmuutoksiin ja sitä kautta varhaiseen diversiteettiin ja taksonomiaan liittyy 
siis vielä runsaasti tutkittavaa.  
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Antti Ijäs 

Helsingin yliopisto 

Latinalaisen miekkailujargonin vaihteleva luonne 

Eurooppalaisten miekkailuoppaiden genre tunnetaan lukuisista käsin kirjoitetuista ja painetuista 
kirjoista 1300-luvun alusta lähtien, erityisesti saksan- ja italiankielisiltä alueilta. Vaikka latina on 
tunnetusti keskiajan ja pitkälti uuden ajankin Euroopan yhteinen kansainvälinen kirjakieli, on 
valtaosa säilyneestä korpuksesta kansankielistä; latinankielinen aineisto on hajanaista niin 
ajallisesti kuin paikallisestikin. Päinvastoin kuin useimpien muiden kirjallisuudenlajien kohdalla, on 
puhuttava vernakularisaation sijaan sporadisesta latinisaatiosta. Huomattava osa teknisestä 
aineistosta on käännetty saksasta ja italiasta, ja vanhin itsenäinen latinankielinen lähdekin sisältää 
koodinvaihtoa saksankielisen teknisen terminologian osalta. Huomioiden klassisten auktoreiden 
mallien vähäisyyden sekä käyttäen latinankielisessä korpuksessa esiintyvää teknistä terminologiaa 
lähtökohtana esitän, että latinankielisen miekkailukirjallisuuden teknolektin silmiinpistävä 
epäyhtenäisyys voidaan selittää sillä, että eri traditiot ovat levinneet ja sekoittuneet kielialueiden 
välillä ensisijaisesti kansankielten välityksellä. 

Käsinkirjoitetut lähteet 

Dresden, SLUB, Mscr. Dresd. C. 15. 

Leeds, Royal Armouries, MS I.33. 

München, BSB, Codd. Icon. 393. 

Pariisi, BNF, Ms. Lat. 11269. 

Toronto, University of Toronto, MS 01020. 

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95 Nr. 133c. 

Painetut lähteet 

Monte, Pietro 1509: Exercitiorum atque artis militaris collectanea. Milano.  
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Kimmo Kettunen 

Helsingin yliopisto 

Optisesti luetun vanhan sanoma- ja aikakauslehtitekstin ongelmat ja 
tekstien laadun parantaminen 

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus on digitoinut Suomessa julkaistuja sanoma- ja 
aikakauslehtiä vuodesta 1998. Aineisto on käytettävissä verkkopalvelussa digi.kansalliskirjasto.fi. 
Vapaasti käytettävää lehtiaineistoa on verkkopalvelussa noin 7,36 miljoonaa sivua vuosilta 1771–
1929. Suomenkielisessä lehtiaineistossa 1771–1910 on noin 2,4 miljardia sanaa. Kieliteknologisia 
sanatason analyysiohjelmia käyttäen olemme arvioineet, että noin 70–75 % lehtiaineiston sanoista 
on tunnistettavia. Loppu 25–30 % on joko optisen luvun tuottamia virheitä tai analyysiohjelmille 
vierasta sanastoa. 

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme tehneet työtä uuden optisen luvun ohjelmiston, 
Tesseractin, käyttöön saattamisessa. Uutta optista lukemista varten loimme noin 500 000 sanan 
otoksen, josta tehtiin ihmistyönä tarkistettu mahdollisimman virheetön versio. Tätä aineistoa 
voidaan käyttää tekstien laadun parantumisen arvioimisen testiaineistona. Olemme saavuttaneet 
uudella optisella luvulla selkeitä parannuksia koeaineiston laadussa – sanojen tunnistettavuus 
morfologisella analyysiohjelmalla parani 9 prosenttiyksikköä entiseen verrattuna. Esitelmässä 
käsitellään optisen luvun ongelmia ja niiden korjauskeinoja käyttämällä esimerkkinä 
Kansalliskirjaston suomenkielistä lehtiaineistoa. 

Kiitokset 

Tutkimusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelma.  
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Maria Lehtonen 
Turun yliopisto 

Lyhyitä jälkiä kielikontakteista:  
Vanhimman kirjoitetun suomen lyhenteistä eräiden käsikirjoitusten valossa 

Kun suomea alettiin kirjoittaa, siihen otettiin konkreettisesti mallia muista kielistä. Yksi vähän 
tutkittu, mutta merkittävä vierasvaikute on kirjoituskäytänteisiin omaksutut lyhentämistavat ja 
etenkin latinasta lainatut lyhenteet. Esitelmässäni kerron vanhimman kirjoitetun suomen lyhenteistä 
ja niiden merkitsemistavoista. Esittelen myös lyhentämisen taustoja ja pohdin lyhentämisen 
funktioita aineistossani, joksi olen valinnut joukon 1500-luvun puoliväliin ajoitettuja käsikirjoituksia. 

Lähteet 

Bischoff, Bernhard 2013: Latin Palaeography. Antiquity and the Middle Ages. Cambridge. 

Cappelli, Adriano 1982 [1899]: The elements of abbreviation in medieval Latin paleography. 
University of Kansas Publications Library Series, 47. Kansas. 
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/1821/47cappelli.pdf. 

Kangasalan missalen suomenkielinen messu. Helsinki, National Museum of Finland, 
fv31282_kangasala.pdf. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201102171251. 

Uppsalan käsikirja. Uppsala, Universitetsbibliotek, B 28.  Uppsalan evankeliumikirjan katkelma. 
Uppsala, Universitetsbibliotek, T 387. 

Westhin koodeksi. Codex Westh. Helsinki, National Library, C.III.19.  
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Jukka Tuominen 

Tampereen yliopisto 

Monikielinen erikoissanasto uuden ajan alun englantilaisissa sotilasteksteissä 

Sota oli keskeinen osa uuden ajan alun kokemusmaailmaa, mutta aikakauden sotilaskieltä on 
tutkittu lingvistisesti hyvin vähän. Muiden erikoisalojen asiantuntijoiden tavoin ammattisotilaat 
toimivat verkostoituneella kansainvälisellä kentällä, jossa uusi tieto ja uudet toimintatavat liikkuivat 
yli kieli- ja valtiorajojen (esim. Lawrence 2009). Välittäessään tietoa erilaisille lukijoilleen 
sodankäynnin ammattilaiset tuottivat tekstejä, joissa alan monikielinen todellisuus näkyy muun 
muassa vierasperäisenä erikoissanastona. 

Tutkimuksen aineisto koostuu EEBO-TCP-tekstikokoelmasta poimituista 1500–1600-luvuilla 
julkaistuista sodankäyntioppaista. Tarkastelen aineiston kielellistä monimuotoisuutta kahdesta 
näkökulmasta: englannin ja muiden kielten vaihteluna sekä vaihteluna käytänteissä, joilla 
vierasperäistä sanastoa esitellään ja selitetään lukijoille. Metadiskurssin käsitettä (mm. Hyland 
2005, 2007) hyödyntäen pyrin selvittämään käytänteiden muutosta ajassa sekä aikalaisten 
kokemusta kielten rajapinnasta. 

Lähteet 

Hyland, K. 2005: Metadiscourse. Exploring interaction in writing. London/New York: Continuum. 
— 2007: Applying a gloss. Exemplifying and reformulating in academic discourse. Applied 
Linguistics 28 (2) s. 266–285. 

Lawrence, D. R. 2009: The complete soldier. Military books and military culture in early Stuart 
England, 1603–1645. Leiden/Boston: Brill.  
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Harri Uusitalo 
Turun yliopisto 

Aitolahden koodeksi osana kuningas Kristofferin maanlain  
suomennosten diversiteettiä 

Kuningas Kristofferin maanlaki on kuningas Kristoffer Baijerilaisen vuonna 1442 vahvistama 
Ruotsin valtakunnan maaseutuväestöä koskeva laki. Siitä tunnetaan varmuudella kolme eri 
suomennosta, joista varhaisimman laati Tukholmassa työskennellyt suomalainen pappi Martti 
1580-luvulla. Seuraavaksi oman käännöksensä teki Kalajoen kirkkoherra Ljungo Tuomaanpoika 
1600-luvun alussa ja kolmannen käännöksen lainlukija Abraham Kollanius vuonna 1648. 

Näiden tunnettujen käännösten lisäksi tunnetaan eräs käännös, joka on vasta hiljattain tullut 
tieteellisen tutkimuksen kohteeksi. Se sisältyy Aitolahden koodeksiin, joka sisältää kyseisen 
lakikirjan lisäksi myös muita tekstejä, mutta maanlainsuomennos on ainoa laatuaan, sillä se 
vaikuttaa olevan sekä Martin että Ljungon käännösten pohjalta laadittu hybridi, jollaista ei 
Suomessa tunneta toista. Tällä hetkellä tutkimuksen kohteena on erityisesti se, minkä verran ja 
missä suhteessa Aitolahden koodeksin lainsuomennoksessa on käytetty lähteinä tunnettuja 
suomennoksia, sekä se, mikä selittää sellaiset tekstijaksot ja yksittäiset sanat, joita ei voi suoraan 
jäljittää muihin käännöksiin. 
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Klaara-työpaja 

Järjestäjät 

Camilla Lindholm & Ulla Vanhatalo 
Helsingin yliopisto 

Tämän työpajan tavoite on koota yhteen suomen selkokielen ja lättlästin tutkijoita ja tutkimuksesta 
kiinnostuneita. 

Selkokieltä on käytetty Suomessa jo 1980-luvulta alkaen. Selkokielen käyttäjämäärät ovat 
jatkuvasti kasvussa, ja Selkokeskuksen tämänhetkisen arvion mukaan jopa 600 000 suomalaista 
hyötyisi selkokielen käytöstä. Yhteiskunnan kehittymisen ja selkokielen käyttäjäkunnan kasvun 
myötä tarve selkokielen tutkimukselle ja asiantuntijoiden koulutukselle on voimakkaasti kasvanut. 

Selkokielen tutkimus on toistaiseksi ollut yksittäisten tutkijoiden varassa. Nyt tarvitaan 
systemaattista tutkimusta sekä teoreettisista että soveltavista lähtökohdista. Tutkimuksen lisäksi 
tarvitaan tutkijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä. 

Työpajassa on esitelmien lisäksi mahdollisuus lyhyisiin puheenvuoroihin suunnitteilla olevasta 
tutkimuksesta. Esitelmät käsittelevät selkokieltä S2-oppijan näkökulmasta (Sonja Dahlgren), 
selkokielen vaikeustasoja (Leealaura Leskelä), Klaara-tutkimusyhteisön perustamista (Camilla 
Lindholm ja Ulla Vanhatalo), selittämistä selkokielessä (Eliisa Uotila) ja selkokieltä saavu-
tettavuuden edistäjänä (Idastiina Valtasalmi). Lyhyemmät puheenvuorot käsittelevät alkusanakieltä 
lättläst-kirjallisuudessa (Solveig Arle) ja selkokielen passiivia (Riitta Korhonen ja Pertti Seppä).  
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Solveig Arle 
LL-Center 

Kan NSM användas för att skriva lättläst skönlitteratur? 

Dagens värld flödar av text, men alla har inte den läsförmåga som krävs för att kunna ta till sig 
information eller skönlitteratur. En text kan göras mer tillgänglig genom att skriva om den i en 
lättläst bearbetning. Men vad gör en text lättläst? 

Min pro gradu undersöker om användning av semantiska primord är en del av läsbarheten i lättläst 
skönlitteratur. Studien görs genom en frekvensanalys av en roman i original och i lättläst 
bearbetning, för att se vilka semantiska primord som är mer frekventa i den lättlästa texten och hur 
de används för att öka läsbarheten. De semantiska primorden utgör språkets kärna, de kan inte 
brytas ner och förklaras med andra ord. De semantiska primorden har också samma betydelse på 
alla språk. (Goddard, 2011.) 

Teorin om semantiska primord, ofta benämnda NSM eller natural semantic metalanguage, har sitt 
ursprung i Anna Wierzbickas Semantic Primitives (1972). Teorin har byggts ut och korrigerats de 
senaste årtiondena, så att man i dag talar om en lista på 63 ord. 

Hypotesen i min undersökning är att frekvensen av primord är högre i en återberättad lättläst 
roman än i originalverket. För att undersöka det här gör jag en jämförelse mellan Sara Lövenstams 
Sanning med modifikation och den lättlästa bearbetningen av romanen; Flicka försvunnen, också 
den skriven av Lövestam.  
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Sonja Dahlgren 

Helsingin yliopisto 

Selkokieltä S2-oppijan näkökulmasta 

Tutkimukseni käsittelee S2-oppijoiden selkokielen käyttöä. Tutkimusaineisto kerättiin Perustietoa 
Suomesta -opasta tehdessä. Maahanmuuttajista koostuva testiryhmä testasi rakenteet. 

Selkokielen perusperiaatteet, kuten lauseenvastikkeiden ja pitkien virkkeiden välttäminen, koskevat 
myös maahanmuuttajataustaisia lukijoita. On kuitenkin olemassa joitakin äidinkieliselle lukijalle 
luonnollisia kielellisiä piirteitä, jotka ovat S2-lukijalle vaikeita. Osa koskee sanastoa, johon sisältyy 
Suomen kulttuurin tuntemus (esim. varusmies) ja osa kielellisiä rakenteita. Esimerkiksi yhdyssanat 
ja runsas taivutusmuotojen käyttö koetaan vaikeana, kun taas selittävät rakenteet, kuten esi-
merkissä (1) ja possessiivisuffiksin välttäminen mahdollisuuksien mukaan, kuten esimerkissä (2), 
helpottavat ymmärtämistä. 

(1) Yhteiskuntapalvelu eli rikoksen sovittaminen niin, että palvelet yhteiskuntaa. 

(2) Kunnan hammashoitola on terveysasemasi yhteydessä. Voit joutua käymään myös toisessa 
hoitolassa, jos omassa hoitolassa on ruuhkaa. 

Useita maahanmuuttajia myös hämmentää esimerkiksi pronominilla viittaaminen edellisen lauseen 
subjektiin. On selkeämpää toistaa merkityksen kannalta olennainen substantiivi. 

(3) Voit myös käydä yksityisellä hammaslääkärillä. Kela korvaa osan maksusta, jos asut 
pysyvästi Suomessa. Kela ei korvaa hoitoja, jotka liittyvät vain hampaiden ulkonäköön. Kela 
korvaa vain hoitoja, jotka ovat terveyden kannalta tarpeellisia.  
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Riitta Korhonen

 

Kotus 

Pertti Seppä 
Ylen Selkouutiset 

Miten passiivilauseita ymmärretään? 

Selkokielen ohjeissa kehotetaan suosimaan aktiivilauseita passiivisten sijaan. Monissa teksti-
lajeissa, kuten uutisissa, tätä ohjetta ei kuitenkaan ole helppo noudattaa –  eikä passiivin välttely 
aina tunnu tarkoituksenmukaiseltakaan. 

Haluamme selvittää passiivilauseiden ymmärtämistä etenkin selkokielisissä uutisissa: 

− Ovatko passiivilauseet kohderyhmän näkökulmasta ymmärrettäviä? 
− Miten taustalle jätetty tekijä tms. tulkitaan? 

Testaamme passiivilauseiden ymmärrettävyyttä muutamassa eritasoisessa suomenoppija-
ryhmässä. Työpajan puheenvuorossamme kerromme tulevasta testistä (ja mahdollisesti sen 
pilotista). Testissä on mukana mm. seuraavan tyyppisiä tapauksia (konteksteineen): 

− Helsingin ja Tallinnan välille halutaan rakentaa merenalainen rautatietunneli. – – Jos tunneli 
rakennetaan, se on maailman pisin rautatietunneli, 103 kilometriä. 

− Sunnuntaina järjestetään presidentinvaalit. Vaaleissa valitaan Suomelle presidentti 
seuraavien 6 vuoden ajaksi. 

− Seksuaalisesta häirinnästä on puhuttu viime aikoina paljon ympäri maailmaa. 

Testin tulokset ehkä auttavat tarkentamaan selko-ohjeita.  
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Leealaura Leskelä 

Selkokeskus 

Helppoa, helpompaa ja kaikkein helpointa selkokieltä  
– selkokielen vaikeustasojen määrittelyä 

Selkotekstien sopivuudesta eri käyttäjäryhmille on keskusteltu 90-luvulta lähtien. Esimerkiksi 
kehitysvammaisille henkilöille on katsottu soveltuvan parhaiten sisällöllisesti voimakkaasti 
redusoidut tekstit, kielenoppijoille taas kielen pintatason yksinkertaistamista on pidetty ensi-
sijaisena keinona lisätä ymmärrettävyyttä (Leskelä & Virtanen 2006; Virtanen 2009; Leskelä & 
Kulkki-Nieminen 2015). Käytännössä selkotekstit ovat olleet monenlaisia ja vaikeustasoltaan 
vaihtelevia, minkä osa käyttäjistä kokee vaikeaksi. Myös selkotekstien kirjoittajille monenkirjavuus 
on ajoittain pulmallista. Uskottavalle ja käyttäjiä palvelevalle vaikeustasojen määrittelylle on suuri 
tarve. Esityksessäni hahmottelen selkokielen vaikeustasojen uutta määrittelyä. Määrittely 
pohjautuu selkokielen mittariin, jota Selkokeskus on kehittänyt selkokielen asiantuntijoiden ja 
tutkijoiden työkaluksi viime vuosina. Kuvaan myös selkokielen vaikeustasojen määrittelyyn liittyviä 
ratkaisuja Ruotsissa ja Norjassa sekä Saksassa, jossa varsinainen selkokieli on rajattu kaikkein 
helpoimpaan kielimuotoon. 

Lähteet 

Leskelä, L. & Kulkki-Nieminen, A. 2015: Selkokirjoittajan tekstilajit. Helsinki: Opike/KVL. 

Leskelä, L. & Virtanen, H. (toim.) 2006: Toisin sanoen. Selkokielen teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: 
Opike/KVL. 

Virtanen, H. 2009: Selkokielen käsikirja. Helsinki: Opike/KVL.  
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Camilla Lindholm & Ulla Vanhatalo 

Helsingin yliopisto 

Klaara-tutkimusyhteisö 

Esitelmässämme kerromme Klaara-tutkimusyhteisöstä, jonka tavoitteena on edistää selkokielen 
tutkimusta. Klaara on matalan hierarkian ekosysteemi, joka luo yhteyksiä selkokielen tutkijoiden, 
käyttäjien, Selkokeskuksen ja muiden toimijoiden välille. Klaarassa tutkijat määrittelevät itse omat 
tavoitteensa sekä vastaavat omasta rahoituksestaan. Klaara auttaa kertomaan tarinaa, jota 
tarvitaan esimerkiksi rahoituksen hankkimisessa tai mediassa. Klaaran toiminnan ideologisena 
pontimena on tehdä maailmasta parempi paikka niille, joille selkokieli on ainoa vaihtoehto. 

Klaaran kotipaikkana on HY:n humanistinen tiedekunta. Klaaraan liittyvät tutkimushankkeet voivat 
muodostaa isoja teemoja. Yksi iso teema voisi olla ”Mitä on selkokieli”; tämän sisällä voisi olla 
selkokielen määritelmiä, rakennetta, sanastoa tai käyttöä käsitteleviä hankkeita. Toinen iso teema 
voisi olla ”Selkokieli yhteiskunnassa”; nämä hankkeet voisivat käsitellä käyttäjäkokemuksia tai 
lainsäädäntöä. Selkokirjallisuuden tutkimus voisi olla oma teemansa. Omina teemoinaan voisivat 
olla tutkimukseen liittyvät selkokielen aineistot, asiantuntijoiden koulutus sekä sovellukset ja 
innovaatiot, esimerkiksi ääneen lukeminen kuntoutusmuotona. 

Klaara lähtee liikkeelle Suomessa käytettävästä selkokielestä ja lättlästistä. Pitkällä tähtäimellä 
Klaaran tavoite on kasvaa kansainvälisellä tasolla merkittäväksi selkokielten tutkimuksen 
yhteisöksi. Klaaran toimintamuotoa ja rahoitusmahdollisuuksia selvitellään kevään 2018 aikana 
HY:n tutkimuspalvelujen kanssa. Toivomme työpajaan osallistuvia miettimään mahdollisia 
Klaaraan liittyviä isoja teemoja, tutkimushankkeita ja yhteistyökuvioita.  
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Eliisa Uotila 
Selkokeskus 

Selittäminen selkokielisessä tekstissä 

Tarkastelen esitelmässäni selittämistä selkokielisessä tekstissä. Selittämisellä tarkoitan esimerkiksi 
synonyymien ja parafraasien käyttöä sekä käsitteiden määrittelyä, ja lisätietojen tarjoamista 
varsinaisen sisältötekstin lomassa: 

”Katalonia haluaa itsenäistyä Katalonia on itsehallintoalue Espanjan pohjoisosassa. Itsehallinto 
tarkoittaa, että Katalonia päättää itse monista asioista.” (Uutinen Selkosanomat-verkkolehdessä 
11.10.17.) 

Selittäminen ja havainnollistaminen sekä selittävien rakentaminen osaksi tekstiä vaikuttaa 
merkittävästi ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen, ja siksi aiheeni on selkokielen kannalta erittäin 
olennainen (ks. myös Kulkki-Nieminen 2010: 162). Esitelmäni perustuu väitöskirjatutkimukseeni, 
jossa päätutkimuskysymykseni ovat: 

1) Miten selkokielisessä tekstissä selitetään? 

2) Minkälaista lukijaa selittämisen strategiat konstruoivat tekstiin? 

Väitöskirjatutkimus on kognitiivista lingvistiikkaa, ja analyysivälineenä käytän konstruoinnin 
ulottuvuuksia (Langacker 2008). Aineistona tutkimuksessa on Kielipankin selkoaineisto ja valitut 
selkokirjallisuuden tekstit. Tausta-aineistona on yleiskielisiä tekstejä, joista selkotekstit on 
mukautettu. 

Lähteet 

Kulkki-Nieminen 2010: Selkoistettu uutinen. Lingvistinen analyysi selkotekstin erityispiirteistä. 
Tampere: Tampere University Press. 

Langacker 2008: Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.  
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Idastiina Valtasalmi 
Tampereen yliopisto 

Selkokieli saavutettavuuden edistäjänä 

Suomessa paine selkokielisen viestinnän kehittämiseen ja lisäämiseen on korostunut 10.6.2016 
jälkeen, jolloin YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista tuli voimaan. Sopimuksessa 
painotetaan esteettömyyttä ja saavutettavuutta, mikä sisältää mm. vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisen pääsyn tiedottamiseen ja viestintään. Yleissopimuksessa esitetyn määritelmän 
mukaan viestintä pitää sisällään myös selkokielen. 

Selkokielisen viestinnän ja selkokielen tutkimuksen tarvetta tukee myös yhä yleistyvä tapa 
määritellä vammaisuutta: lääketieteellisestä mallista on siirrytty kohti sosiaalista mallia. Lääke-
tieteellisen mallin lähtökohtana ovat vammaisen henkilön rajoitteet, kun taas sosiaalisessa mallissa 
vammaisuus on ympäristön esteistä johtuvaa tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien puutetta. 

Selkokielen merkitys yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien lisääjänä on ilmeinen. 
Selkokielen tutkiminen ja tutkittuun tietoon perustuva kehittäminen poistavat esteitä ja lisäävät 
saavutettavuutta. Selkokielen käyttö puolestaan lisää selkokielestä hyötyvien ihmisten yhden-
vertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. 

Esitykseni perustuu työn alla olevaan väitöskirjaan, jossa tarkastelen selkokielen saavutettavuutta 
kehitysvammaisten henkilöiden osalta. 

Käsittelen esityksessäni yhteiskunnallisia syitä, jotka ovat lisänneet selkokielisen viestinnän 
tarvetta ja tukevat tutkimukseni ajankohtaisuutta. 
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Työpaja: Mihin konstruktio taipuu? 

Järjestäjä 

Heidi Niva 
Helsingin yliopisto 

Konstruktiokielioppi (mm. Fillmore & Kay 1999; Goldberg 1995; Fried & Östman 2004) on sekä 
teoria kielestä että kielen kuvauksen työkalu. Sen keskeinen käsite on konstruktio; muodon ja 
merkityksen yhteenliittymä. Konstruktio on käsitteellisesti joustava, ja sen pitäisi periaatteessa 
sopia kielen kuvaukseen kattavasti eri osa-alueilla. Käytännössä konstruktioiden määrittely ja 
kuvaaminen ei useinkaan ole ongelmatonta: sumearajaisuus, limittäisyys, variaatio ja piirteiden 
moninaisuus tekevät tutkimuskohteista häilyviä. Kieltä ei voi kesyttää – mutta voiko konstruktion? 

Työpajassa pohdimme sitä, millainen työkalu konstruktiokielioppi meille on. Mitä hyötyä siitä on? 
Millaisia kielen ilmiöitä sen avulla voi ja kannattaa lähestyä? Onko jotakin, mitä konstruktioiden 
avulla ei voi kuvata? Entä mitä kaikkea konstruktioihin voi sisällyttää – ja mihin ja miten 
konstruktioiden rajat tulisi vetää? Voiko konstruktion käsitteen avulla tarkastella esimerkiksi 
multimodaalisuutta, sanajärjestyksen vaihtelua ja täysin valinnaisia elementtejä? 

Pajan alustajana toimii Anni Jääskeläinen, ja kommenttipuheenvuoron pitää professori Ritva Laury. 

Lähteet 

Fillmore, Charles & Kay, Paul 1999: Grammatical constructions and linguistic generalizations. The 
what´s X doing Y? construction. Language 75 s.1–33. 

Goldberg, Adele 1995: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The 
University of Chicago Press. 

Fried, Mirjam & Östman, Jan-Ola 2004: Construction grammar. A thumbnail sketch. Construction 
Grammar in a Cross-Language Perspective. Constructional Approaches to Language vol. 2 s. 11–
86. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
TYÖPAJAT – WORKSHOPPAR – WORKSHOPS 

	 	
28 

 
Maria Vilkuna 

Helsingin yliopisto 

Sanajärjestys konstruktioina 

Sanajärjestys ja sen suhde informaatiorakenteeseen ei ole ollut konstruktiokieliopin suosituimpia 
tarkastelukohteita (Leino 2013), vaikka Lambrechtin vaikutusvaltainen esitys informaatio-
rakenteesta (1994) edustaakin konstruktionistista ajattelua. Huomio on paljolti kiinnittynyt 
konstruktioihin, joiden kuvaamiseen eivät riitä perussyntaksin rakenteet. Osa näistä palvelee 
nimenomaan informaatiorakennetta, esim. Lambrechtin kuvaama ranskan rakenne Jʼai ma voiture 
qui est en panne (vrt. Mulla on auto rikki). Tällaisissa konstruktioissa on helppo nähdä muodon ja 
funktion kiinteä yhteys. Mutta mikä on funktio, kun tarkastellaan pelkkiä järjestyssuhteita? 

Esitelmäni arvioi suomen sanajärjestyksen kenttämallia (Vilkuna 1989; VISK § 1369–1391), 
eräänlaista maksimaalista yleistystä. Esimerkiksi esikenttäalkuiset lauseet voidaan skemaattisesti 
kuvata ”kontrastiivisiksi”. Olisi kuitenkin realistisempaa purkaa kenttämalli useammiksi keskenään 
verkostoituviksi konstruktioiksi, joilla on spesifimmät funktiot.  

Lähteet 

Lambrecht, Knud 1994: Information Structure and Sentence form. Cambridge: Cambrigde UP. 

Leino, Jaakko 2013: Information Structure. – Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale (toim.), The 
Oxford Handbook of Construction Grammar s. 329–344. Oxford: Oxford UP. 

Vilkuna, Maria 1989: Free word order in Finnish. Its syntax and discourse functions. Helsinki: SKS. 

VISK = Hakulinen, Auli ym. 2004: Iso suomen kielioppi. http://scripta.kotus.fi/visk.  
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Satu Siltaloppi 

Helsingin yliopisto 

Miten viittomakielen saa laatikkoon? 

Tämä esitelmä käsittelee viittomakieltä ja konstruktiokielioppia, samassa lauseessa. Yhdistelmä ei 
ole kovin yleinen, mutta esitelmässäni näytän, miten uusia attribuutteja ja arvoja (AVM, Fried & 
Östman 2004) kehittelemällä on mahdollista saada viittoman aikana simultaanisesti tapahtuvat 
asiat paperille, laatikon sisälle ja sulkeisiin. 

Käytän aineistona suomenruotsalaista viittomakieltä. Tämä pienin pohjoismainen kieli on vielä 
suurilta osin dokumentoimaton, ja esitelmässäni kuvaan yhtä osaa kielestä: miten ja miksi sormiin 
paikannetaan. Paikantaminen on viittomakielissä oleellinen osa syntaksia, ja toisen käden sormet 
on yksi mahdollisista paikannuksen paikoista. Kuvaan, miten tätä sormiin paikantamista käytetään 
keskustelun ohjaamiseen ja koherentin kokonaisuuden tuottamiseen. 

Vastaan esitelmässä kysymykseen, voiko konstruktiokielioppi ja sen laatikkonotaatiomalli olla 
toimiva metodi viitotun kielen kuvaamiseen. 

Lähde 

Fried, Mirjam & Östman, Jan-Ola 2004: Construction grammar. A thumbnail sketch. – Mirjam Fried 
& Jan-Ola Östman (toim.), Construction Grammar in a Cross-Language Perspective. 
Constructional Approaches to Language vol. 2 s. 11–86. Amsterdam/ Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company.  
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Maria Frick 

Oulun yliopisto 

Konstruktiokielioppi ja monikielinen kielenkäyttö 

Esitelmässä pohditaan, miten konstruktiokieliopin periaatteet voivat hyödyttää kielikontakti-
tutkimusta. Toisaalta pohditaan haasteita, joita monikielinen aineisto tuo konstruktiokieliopin 
soveltamiselle. Käytän käsitettä ”kaksikielinen konstruktio” merkitsemään konstruktioita ja 
konstrukteja, joissa on muotoon tai merkitykseen liittyviä elementtejä kahdesta tai useammasta 
kielestä. Kaksikielisten konstruktioiden käytöstä käytän vakiintunutta nimitystä ”koodinvaihto”. 
Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisin eri tavoin kahden eri kielen elementit yhdistyvät kaksikielisissä konstruktioissa? 
2) Millaisia muotoon ja merkitykseen perustuvia linkkejä kaksikieliset puhujat mahdollisesti luovat 
eri kielten välille? 

Viime vuosikymmeninä tehdyt koodinvaihdon tutkimukset osoittavat, että usein puhujat 
hyödyntävät kahden kielen rakenteellisia (fonologisia ja morfosyntaktisia) yhtymäkohtia luodessaan 
kaksikielisiä konstruktioita. Rakenteellinen samankaltaisuus ei kuitenkaan ole koodinvaihdon 
edellytys, vaan puhujat yhdistävät elementtejä myös rakenteellisesti hyvin erilaisista kahden kielen 
konstruktioista. Esitän, että kaksikielisten konstruktioiden tarkastelussa tulisi huomioida sekä niiden 
rakenteellis-semanttiset osat että esiintymiskonteksti, ja pohdin, mitä haasteita kaksikielisten 
konstruktioiden vertailu yksikielisiin vastineisiinsa tuo tullessaan. Annan esimerkkejä sekä aikuisilta 
että simultaanisti kahta kieltä omaksuvilta lapsilta poimituista vakiintuneista ja satunnaisista 
konstruktioista.  
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Olli Silvennoinen 

Helsingin yliopisto 

Ei vain yhdessä kielessä:  
Taipuvatko konstruktiot kieltenväliseen vertailuun? 

Konstruktiokieliopin radikaalin tulkinnan (Croft 2001) mukaan konstruktiot ovat kielikohtaisia. 
Toisaalta kielitypologiassa yleisesti hyväksytyn metodologisen periaatteen mukaan typologisten 
vertailukäsitteiden ei tarvitse vastata yhdenkään kielen konstruktioita sellaisenaan (Haspelmath 
2010). Tässä esitelmässä kysyn, toimivatko konstruktiot kieltenvälisen vertailun kohteena. Millaisia 
konstruktikkoja eri kieliin on muodostunut ja miten tätä voi tutkia? Esimerkkinä käytän 
kontrastiivista kieltoa eli rakenteita, joissa yhdistyy kielteinen ja myönteinen osa siten, että 
myönteinen osa korvaa kielteisen, kuten esimerkeissä ravistettuna, ei sekoitettuna ja ei koulua 
vaan elämää varten. Kontrastiivinen kielto muodostaa haastavan tutkimuskohteen kieltenväliselle 
tutkimukselle, sillä sitä ilmaistaan ainakin eurooppalaisissa kielissä varsin lukuisilla konstruktioilla, 
jotka ovat osittain muodollisesti ja funktionaalisesti analogisia keskenään, mutta joiden 
funktionaaliset erot ovat osittain vaikeasti kielennettävissä. Esitelmäni aineisto tulee 
verrannollisista ja paralleeleista korpuksista. 

Lähteet 

Croft, William 2001: Radical Construction Grammar. Syntactic Theory in Typological Perspective. 
Oxford: Oxford University Press. 

Haspelmath, Martin 2010: Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic 
studies. – Language 86 (3) s. 663–687.  
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Gaïdig Dubois & Heidi Niva 

Helsingin yliopisto 

Jotain rajaa! Konstruktion määrittelyn vaikeudesta 

Tutkimuksen kohteena olevia rakenteita tarkastellessa on joskus vaikea linjata, mikä syntaktis-
semanttisesta ympäristöstä lasketaan mukaan itse konstruktioon. Kun konstruktion merkitys 
muuttuu esimerkiksi erilaisten täydennysten mukaan, olisiko syytä puhua yhden sijaan 
useammasta konstruktiosta? Toisinaan taas pienikin variaatio rakenteen sisällä aiheuttaa 
merkityseron, joka puoltaa erillisen konstruktion olemassa oloa. Ei ihme, että tutkijaa kohtaa 
konstruktionaalinen kriisi: konstruktioon kuuluvien elementtien rajaus ja elementtien variaatio-
mahdollisuus tekevät konstruktion määrittelystä ja analyysista haasteellista. Tätä problematiikkaa 
valottaa esityksessämme kaksi esimerkkitapausta, jotka kietoutuvat verbin ympärille, 
progressiivikonstruktio olla + V-mAssA ja jäädä-verbilliset rakenteet. Molemmat ovat käytöltään 
hyvin polyseemisia, eikä aina ole selvää, pitäisikö puhua konstruktion polysemiasta vai useista 
lähimerkityksistä konstruktioista. Selvitämme esimerkkitapausten osalta, miten niiden analyysissa 
ja määrittelyssä kannattaisi toimia. 
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Työpaja: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa  

– ensi havaintoja tutkimushankkeesta 

Järjestäjä 

Katri Priiki 
Helsingin yliopisto 

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa on tutkimushanke, joka käynnistyi Helsingin yliopistossa 
Koneen Säätiön rahoittamana kesäkuussa 2017. Hankkeessa kerätään haastatteluin Suomessa 
asuvien ihmisten kielellisiä elämäkertoja ja tutkitaan aineistoa kielitieteen, kansatieteen, folk-
loristiikan ja sosiaalipolitiikan menetelmin. Lisäksi hankkeessa yhdistetään tieteen ja taiteen 
näkökulmia. Haastattelujen ohella osa tutkittavista valokuvataan ja aineistoa esitellään näyttelyssä 
erilaisissa julkaisuissa. Aineistonkeruu toteutettiin lukuvuonna 2017–2018 pääosin opiskelijavoimin 
eri yliopistoissa järjestetyllä projektikurssilla. 

Kielitieteen päivien työpaja koostuu viidestä esityksestä: ensimmäisenä on hankkeen yleisesittely, 
sitten kuullaan aineistonkeruuseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia ja tutkimustuloksia 
sekä lopuksi kolmen hankkeessa toimivan tutkijan ensimmäisiä havaintoja kerätystä aineistosta. 
Esityksissä pohditaan joukkoistetun aineistonkeruun etuja ja haasteita. Tapaustutkimukset havain-
nollistavat erityyppisiä ilmiöitä, joita aineistosta voi tutkia.  
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Hanna Lappalainen, Kaarina Mononen & Katri Priiki 

Helsingin yliopisto 

Pirkko Nuolijärvi 
Kotimaisten kielten keskus / Helsingin yliopisto 

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa 

Esitelmässä valotetaan Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushankkeen lähtökohtia ja 
sen tämänhetkistä vaihetta. Tutkimushanke on uraauurtava siinä mielessä, että ensimmäisen 
kerran suomalaisessa tutkimuksessa kerätään ja analysoidaan erikielisten aineistoa samassa 
hankkeessa. Esitelmässä pohditaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

− Millaisia mahdollisuuksia vertailukelpoiset äidinkielisten ja ei-äidinkielisten suomenpuhujien 
haastattelut antavat tutkimukselle? 

− Millaista uutta tietoa haastatteluista vuorovaikutustilanteina voi antaa aineisto, jossa 
haastattelijoina toimineita opiskelijoita on miltei yhtä monta kuin haastateltuja informantteja? 

Esitelmässä taustoitetaan myös kielielämäkerran käsitettä. Sitä on aiemmin käytetty tiettyyn 
rajattuun vähemmistö- tai monikieliseen ryhmään kohdistuvissa tutkimuksissa. Kielielämäkerta-
haastatteluja voidaan pitää eräänlaisena välitasona yksittäistapauksia tarkastelevan mikrotason ja 
laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä kartoittavan makrotason välillä (ks. Busch 2006). Yksittäinen 
haastattelu on mikrotason tapaustutkimus, mutta se heijastelee yleisempiä kieleen liittyviä 
käytänteitä ja sosiaalisia konventioita. Kun kielellisiä elämäkertoja kerätään yhtenevien raamien 
sisällä riittävän monia, kuten tässä hankkeessa yli sata, niitä vertailemalla nousee esiin 
makrotason ilmiöitä. 

Lähde 

Busch, Brigitta 2006: Language biographies – approaches to multilingualism in education and 
linguistic research. – Language biographies for multilingual learning. PRAESA – Occasional 
Papers 24 s. 5–18.  
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Anniina Asikainen, Outi Pajukallio ja Annina Wahlberg 

Helsingin yliopisto 

Aineistonkeruusta kohti tuloksia 

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen aineisto on kerätty suurelta osin 
opiskelijavoimin. Esitelmässään hankkeessa mukana olleet opiskelijat kertovat aineistonkeruu-
kokemuksiaan ja valottavat aineiston taustalla olevaa haastattelu- ja litterointityötä. Lisäksi 
aineistosta pro gradu -tutkielmaa työstävä Anniina Asikainen kertoo tutkimustuloksistaan. Hän 
analysoi laadullisessa tutkimuksessaan kahdeksan eri-ikäisen haastateltavan puhetta työelämän 
kielestä ajankohtaisten teemojen kautta. Näitä ovat esimerkiksi puhutun ja kirjoitetun kielen suhde 
sekä siihen liittyvät haasteet, teknologisen kehityksen mukanaan tuomat kielelliset muutokset, 
monikielisyys ja puhuttelu. Asikainen tutkii työssään myös, millaisia kielikäsityksiä ja -asenteita 
haastateltavien puheesta heijastuu.  
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Hanna Lappalainen 
Helsingin yliopisto 

Puhutteluasenteet ja -käsitykset puntarissa 

Sinuttelu ja teitittely herättävät jatkuvasti kiinnostusta niin mediassa kuin muissakin keskusteluissa. 
Monia palveluammateissa toimivia hämmentää, koska asenneilmastosta on vaikea saada käsitystä 
ja samassa ikäpolvessakin toisia teitittely ihastuttaa ja toisia vihastuttaa. Esitelmässäni tarkastelen 
sitä, mitä puhutteluasenteista voi päätellä tuoreen kielielämäkerta-aineiston valossa. Tarkastelen 
ilmiötä otoksesta, jonka muodostaa joukko 1930-, 1950-, 1970- ja 1990-luvulla syntyneitä 
haastateltavia. Haastateltavien taustat varioivat asuinpaikan, sukupuolen, koulutuksen ja äidin-
kielen suhteen. Analysoin sitä, millaisia ryhmiä tutkittavista muodostuu sen perusteella, miten he 
suhtautuvat sinutteluun ja teitittelyyn. Alustavat havainnot viittaavat siihen, että tutkittavan ikä on 
edelleen merkityksellinen tekijä. Esitelmässäni tarkastelen myös sitä, miten puhuttelukäsityksiä 
kielennetään ja perustellaan. 

Lähteet 

Lappalainen, Hanna 2015: Sinä vai te vai sekä että? Puhuttelukäytännöt suomen kielessä.  
– Johanna Isosävi & Hanna Lappalainen (toim.), Saako sinutella vai täytyykö teititellä? Tutkimuksia 
eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä s. 72–104. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Paunonen, Heikki 2010: Kun Suomi siirtyi sinutteluun. Suomalaisten puhuttelutapojen murroksesta 
1970-luvulla. – Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim.), Kielellä on 
merkitystä. Näkökulmia kielipolitiikkaan s. 325–368. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  
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Katri Priiki 

Helsingin yliopisto 

”Huonoja sanoja” eli mikä suomen kielessä ärsyttää? 

Esitelmässä tarkastellaan erilaisten suomenkielisten ihmisten käsityksiä siitä, mitkä piirteet he 
kokevat kielessä – joko omassa tai muiden – ärsyttäviksi tai muulla tavoin negatiivisiksi. 
Mielikäisen ja Palanderin kansanlingvistiikan termistön kartoituksessa (2014: 101) ärsyttävä on 
maallikoiden murrekuvauksissa laajakäyttöisin negatiivinen luonnehdinta. Sata suomalaista 
kielellistä elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa haastateltaville on esitetty kysymys ärsyttävistä 
kielenpiirteistä. Ensimmäinen havainto aineistosta kuitenkin on, että kaikki eivät suoraan kysyt-
täessä tuo esille mitään piirrettä. Silti muiden kysymysten yhteydessä nousee esiin negatiivisia 
suhtautumisia. 

Vanhemmat ihmiset kokevat ärsyttäväksi usein kiroilun. Toinen erityisesti vanhoilla ja matalasti 
koulutetuilla ihmisillä esiin tuleva ärsytyksen aihe on kielten – ja myös murteiden – sekoittuminen. 
Monen mielestä entisaikoina puhekieli oli selkeää ja ymmärrettävää ilman uusia lainasanoja ja 
myös murteet olivat selvästi tietyn alueen ”puhtaita” murteita. Omassakin puhekielessä voi ärsyttää 
se, että kieli ei ole pysynyt kotiseudun murteena vaan siihen on tarttunut muuttojen myötä erilaisia 
piirteitä. Nuoremmilla ja korkeammin koulutetuilla suhtautuminen kielen muuttumiseen on 
sallivampaa mutta ärsytyksen aiheita löytyy esimerkiksi aluepuhekielistä. 

Lähde 

Mielikäinen, Aila & Palander, Marjatta 2014: Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansan-
lingvistinen tutkimus metakielestä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  
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Pirkko Nuolijärvi 

Kotimaisten kielten keskus / Helsingin yliopisto 

Suomen kielen vaihtelua:  
1950-luvulla syntyneiden äänne- ja muotovariaatio 

Julkisessa keskustelussa korostetaan usein sitä, että suomen puhekieli yhtenäistyy ja murteet 
häviävät. Aiempien sosiolingvististen tutkimusten perusteella tämä on totta vain osittain. 
Yhtenäistyminen on piirrekohtaista ja merkitsee useimmiten sitä, että kaikkein leimallisimmat 
variantit jäävät pois käytöstä, vaikka laajalevikkisemmät, useissa kielimuodoissa tunnetut variantit 
jatkavat elämäänsä ja voivat levitä aiempien esiintymäalueidensa ulkopuolelle. 

Esitelmässäni tarkastelen sitä, miltä variaatio näyttää kielielämäkertojen valossa. Tässä 
yhteydessä aineistona on 15 eri puolilla Suomea asuvaa, 1950-luvulla syntynyttä suomen kieltä 
käyttävää informanttia, kahdeksan miestä ja seitsemän naista. Tarkastelen heidän puheensa 
äänne- ja muotovariaatiota ja sen valossa sitä, missä kohdin haastateltavien puhetapa on 
samankaltaista ja missä kohdin alueelliset tai sosiaaliset erot pääsevät näkyviin. 

Lähde 

Nuolijärvi, Pirkko & Sorjonen, Marja-Leena 2005: Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen 
tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 133. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 
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Työpaja: Diversiteetti suomalaisessa kielikontaktitutkimuksessa 

Järjestäjät 

Eeva Sippola 
Helsingin yliopisto 

Hanna Lantto 
Itä-Suomen yliopisto 

Työpajassa käsitellään suomalaisissa yliopistoissa tehtävän kielikontaktitutkimuksen moni-
muotoisuutta. Työpajaan osallistuu kielikontaktien tutkijoita Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja 
Turun yliopistoista. Tutkijat lähestyvät kielikontaktia hyvin erilaisista näkökulmista, ja sekä 
kielivalikoima että aineistojen ja menetelmien kirjo on suuri. Työpaja rakentuukin seuraavien 
kysymysten pohjalle: 

− Onko meillä mitään yhteistä? 
− Mitkä kysymykset ja teoreettiset lähtökohdat yhdistävät tai erottavat meitä? 
− Mitä voimme oppia toisiltamme? 

Työpajan tarkoituksena on esitellä kielikontaktitutkimuksen erilaisia suuntauksia ja lähestymis-
tapoja sekä yhdistää eri yliopistoissa ja aloilla työskenteleviä kielikontaktitutkijoita. Tarkastelemme 
esimerkiksi kielikontaktitilanteissa tavattavia siirtymämurteita, kielellistä luovuutta, kieltä 
sosiaalisessa mediassa, käännös- ja kielitieteen rajapintoja sekä syntaktisia ja morfologisia 
muutoksia, jotka ovat kontaktivaikutuksen aiheuttamia. Lyhyissä puheenvuoroissa nostamme 
lisäksi esiin yhden keskeisen kysymyksen tai metodin tämänhetkisestä tutkimuksesta 
nykykielitieteen, kontaktikielten tutkimuksen ja käännöstieteen aloilta. Loppupaneelissa 
keskustelemme työpajan annista, eri lähestymistapojen yhtymäkohdista ja eroista sekä 
suomalaisen kontaktikielitieteen kentän tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista.  
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Angela Bartens 
Turun yliopisto 

Language contact studies in Finland:  
Language making in the social media and linguistic landscapes 

In this presentation, I examine the idea of "language making" initially through creole language 
Facebook groups which constitute easily accessible material for studying language use, emergent 
norms, and ideologies. Considering the continuum orality – literacy, new technology enables 
minority languages to enter "through the back door" into the domain of literacy, crucial for eventual 
H language status (Ferguson 1959 etc.). 

This results in decolonization of the traditional power relationships between H and L varieties and 
the "democratization of former elite practices" (Mair to appear) as the world's most peripheral and 
endangered languages benefit from the opportunities offered by the internet (Eisenlohr 2004). We 
can notice a cumulative effect of the adoption of innovations of both attitudes and structure. 
Asynchronous communication provides a safe space to use the language, resulting in new 
communities of practice. This, in turn, allows for the integration of less competent/"peripheral" 
speakers, crossing, and the performing of situational ethnicities (Keefe & Padilla 1987: 190). Thus 
FB groups, among other venues, can play a crucial role in language revitalization and 
development. Cyberspace has also developed a sociolinguistic order of its own (cf. Mair to 
appear): what is stigmatized on the ground, may become prestigious there, requiring, nevertheless, 
some regulation in language development (cf. Eira & Stebbins 2008). 

I also aim to show that the use of minority languages in FB either reflects or may spill over to 
"traditional" media as language ideologies evolve. 

An interesting point of comparison – albeit not from "traditional" media – is constituted by the use 
and making of languages in the linguistic landscapes of bi-/trilingual communities (cf. Landry & 
Bourhis), my data coming, in this case, from the San Andrés community.  
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Leena Kolehmainen

 

Turun yliopisto 

Helka Riionheimo 
Itä-Suomen yliopisto 

Käsitteellisiä reittejä kielikontaktien tutkimuksessa  
kieli- ja käännöstieteen rajamaastossa 

Kääntäminen ja tulkkaus ovat monitahoisia ilmiöitä, joiden esiintymismuodot ja -kontekstit 
erilaisissa kieliyhteisöissä ovat moninaiset ja joita toteuttavien toimijoiden profiilit, roolit ja toiminta 
lisäksi vaihtelevat runsaasti. Kielten- ja kulttuurienvälisiin tiloihin sijoittuvina ilmiöinä kääntäminen ja 
tulkkaus ovat kielikontakti-ilmiöitä, mutta niiden kontaktilingvistinen, kieli- ja käännöstieteen 
näkökulmia yhdistelevä tutkimus on vasta äskettäin alkanut. 

Jatkamme tässä esitelmässä aikaisempaa keskustelua siitä, millaisia kielikontakteja kääntäminen 
ja tulkkaus ovat luonteeltaan, miten ja missä ne operoivat ja millaisia piirteitä ne mahdollisesti 
jakavat muiden kielikontakti-ilmiöiden kanssa. Lähdemme esitelmässämme liikkeelle 
kontaktilingvistiikan keskeisistä käsitteistä: 

− kielikontakti (sosiaalisena ja kognitiivisena ilmiönä) 
− kielikontaktitilanteet ja niiden sosiohistoriallinen tausta (kielen säilyttäminen, kielenvaihto, 

kielen uhanalaisuus ja kuolema, kielen elvyttäminen) 
− monikielinen toiminta ja vuorovaikutus (koodinvaihto, diglossia, kielenomaksuminen, kieli-

politiikka) 
− kielikäsitykset ja -ideologiat (esim. standardikielen ihanne) 
− kieltenvälinen vaikutus (kontaktilähtöiset kielenmuutokset, lainaaminen, substraatti, inter-

ferenssi, konvergenssi, transferi, attritio) 

Jäsennämme kääntämistä ja tulkkausta näiden käsitteiden avulla. Kontaktilingvistiikan lähtö-
kohdista ponnistaen ja sen käsitteitä systemaattisesti hyödyntäen on mahdollista selkiyttää 
aikaisempaa tutkimusta ja keskustelua kääntämis- ja tulkkauskontaktin luonteesta, ja tunnistaa 
suomalaisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa katveeseen jääneitä kielikontakti-ilmiöitä kieli- ja 
käännöstieteen rajamaastossa.  
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Hanna Lantto 

Itä-Suomen yliopisto 

Kielikontakti ja variaatio Bilbaon uusien baskien idiolekteissä 

Kolme neljästä Bilbaon kaupungissa asuvasta baskista ei ole omaksunut baskia kotikielenään. He 
ovat ns. uusia baskeja, euskaldun berriak, jotka ovat oppineet baskin toisena kielenään joko 
aikuiskoulutuksessa tai baskinkielisissä koulutusmalleissa. Luokkahuoneissa opetettavaa baskin 
standardikielimuoto euskara batuaa kuitenkin pidetään liian muodollisena epämuodollisiin vuoro-
vaikutustilanteisiin. 

Esitelmäni käsittelee Bilbaon alueen uusien baskien henkilökohtaisia kielimuotoja. Aineistona 
käytän etnografisessa kenttätyössä kerättyjä äänityksiä ja metakielellisiä haastatteluja. Tutkin, 
millaisista aineksista uudet baskit rakentavat puhekieltä. Uudet baskit ovat oppineet kielitaitonsa 
pohjaksi tiukasti standardisoidun euskara batuan. Bilbaon alueen oma puhekieli on sammunut, 
joten ympäristö ei tarjoa heille yhtä paikallista kielimuotoa. Esitelmässäni tarkastelen, millaisia 
muotoja standardibaskin, aluemurteiden ja espanjan kielikontaktit saavat heidän henkilökohtaisissa 
kielimuodoissaan.  
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Ilia Moshnikov 

Itä-Suomen yliopisto / Karjalan tutkimuslaitos 

Partisiippivariaatio kahden lähisukukielen rajamaastossa:  
kvantitatiivisten menetelmien soveltaminen 

Tarkastelen esitelmässä NUT-partisiipin variaatiota rajakarjalaismurteissa kielikontaktitutkimuksen 
ja variaationtutkimuksen näkökulmasta tilastollisia menetelmiä soveltaen. Tutkimusaineisto sisältää 
yli 3 000 esimerkkiesiintymää, ja se on kerätty Raja-Karjalan korpuksesta. Informantteja on 42, ja 
he ovat syntyisin Raja-Karjalasta. Aineistossa vaihtelee vähintään yhdeksän partisiippivarianttia, 
jotka esiintyvät suomen itäisissä savolaismurteissa sekä karjalan kielessä ja sen kahdessa 
päämurteessa, varsinaiskarjalassa ja livvinkarjalassa. Tilastollisia menetelmiä soveltaen selvitän 
frekvenssijakauman lisäksi sen, mitä morfosyntaktista ympäristöä kukin partisiippivariantti suosii, ja 
mitä kautta näin partisiippityypit ovat voineet mahdollisesti lainautua kielestä toiseen. Esittelen 
variaation kirjoa murreryhmän, pitäjän sekä idiolektin tasolla.  
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Heli Paulasto 

Itä-Suomen yliopisto 

Kielellinen luovuus yhteisötaiteessa 

Tutkimuksessa tarkastellaan luovaa kielenkäyttöä lingua franca -englannin (ELF) monikielisyyden 
tutkimuksen viitekehyksessä. Tarkastelun kohteena on monikulttuurinen tanssitaideryhmä Able Art 
Group II, joka vuoden 2017 aikana valmisti ja esitti Joensuussa nykytanssiteoksen Vallan kahva. 
Harjoitusten pääasiallinen yhteinen kieli on ELF, mutta jäsenten kielitaitotasot ja -repertuaarit (mm. 
suomi, englanti, espanja, ranska, serbia) ovat hyvin erilaisia, joten kielenvaihto, kieli-
kontaktivaikutus ja innovatiivinen kielenkäyttö ovat yleisiä. Olen paitsi tutkija, myös ryhmän jäsen, 
eli tutkimuksen menetelmänä on osallistuva havainnointi sekä audiovisuaalisten, litteroitujen 
tallenteiden analyysi. 

Yhteisötaiteen keinoin toteutetut tanssiharjoitukset kannustavat leikilliseen heittäytymiseen ja 
vapauteen sovinnaisista normeista. Tarkastelen siis, missä määrin tämä heijastuu kielelliseen 
vapauteen, ja millä tavoin ryhmän jäsenet suhtautuvat erityisesti omaan ja toistensa sanastolliseen 
luovuuteen (esim. beautiness, to be fast-speaking, mattress 'carpet'). Reaktioina voi olla 
kommentointi tai korjaaminen, merkitseminen, huumori tai ohittaminen. Tutkimus pyrkii 
selvittämään, millä tavoin kielen normit tai kulttuurinen erottuvuus määrittävät kielellistä ilmaisua 
kontekstissa, joka on muilla tavoin hyvin salliva.  
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Peter Slomanson 

Tampereen yliopisto 

Divergent negation strategies in converging co-territorial contact languages 

All of the genetically-unrelated languages of Sri Lanka have grammatical properties in common 
due to a long process of areal convergence. The local contact varieties of Malay and Portuguese 
nevertheless share features with each other that neither shares with its far more widely-spoken 
model languages, including pre-verbal functional markers for TMA contrasts and pre-verbal 
negation in simple main clauses. In these and other respect, both contact grammars most closely 
resemble each other. This research will demonstrate that in spite of the morphosyntactic parallels, 
the negation systems of the two languages diverge significantly. In simplex verbal constructions, 
Sri Lankan Malay has obligatory movement of the tense-marked finite verb over aspect, with no 
movement of non-finite verbs. This asymmetry is also reflected in the shape of negation, with 
completely dissimilar finite and non-finite negation markers. Sri Lankan Portuguese also permits 
tense and aspect markers to co-occur pre-verbally, but uses negation markers that reflect a 
tense/aspect contrast, rather than a finiteness contrast, and the finite verb does not raise over 
aspect. In periphrastic verbal constructions, SLM permits the lexical participle and auxiliary to be 
separated and the auxiliary to be elided, and each may be distinctively negated according to 
finiteness, although not simultaneously in the same construction. In similar constructions in SLP, 
either the participle or the auxiliary can likewise be negated, however there is no finiteness 
contrast, and the negators can be the same. SLM marks negative polarity in all quantified nominal 
constituents, but has no negative concord, whereas SLP has negative concord, but has only 
limited negative polarity marking. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
TYÖPAJAT – WORKSHOPPAR – WORKSHOPS 

	 	
46 

 
Työpaja: Kosketuksia vuorovaikutusaineistoissa 

Järjestäjät 

Pilvi Heinonen & Ulla Karvonen 
Koskettava koulu -hanke 

Helsingin yliopisto 

Keskustelunanalyyttiseen kielentutkimukseen on viime vuosina vaikuttanut kehollinen käänne, ja 
tutkimuksen fokus on siirtynyt vuorovaikutuksen multimodaalisiin käytänteisiin. Tarkastelun kes-
kiössä on ollut kielellisen ja kehollisen toiminnan synkronointi; sanallista toimintaa ja sen tulkintaa 
tukevat esimerkiksi katseet, ilmeet, eleet, kehonasennot sekä tilankäyttö ja esineisiin 
orientoituminen. Työpajamme keskittyy kehollisuuden tutkimuksen uuteen suuntaan: fyysiseen 
koskettamiseen ja osallistujien väliseen keholliseen orientoitumiseen (esim. Cekaite 2016; Cekaite 
& Holm Kvist 2017; Goodwin 2017). 

Työpajassamme tutkimme kosketusten tehtäviä, merkitystä ja roolia erityyppisissä vuoro-
vaikutustilanteissa. Tavoitteena on paitsi tarkastella kosketusta eri vuorovaikutuskonteksteissa, 
myös löytää osin kontekstista riippumattomia yhtymäkohtia koskettamisen käytänteisiin ja 
normistoon, koskettamisen kielioppiin. Työpajaan sisältyy intro-osio (10 min) sekä viisi esitystä 
(20 min / esitys), joissa tarkastellaan koskettamista pääosin institutionaalisissa vuorovaikutus-
aineistoissa (esim. päiväkoti, luokkahuone, vanhustenhoito, teatteriproduktio, ohjattu kuntosali-
harjoittelu). Työpajan kokoaa kosketusteemaa käsittelevä interaktiivinen loppukeskustelu, johon 
sisältyy työpajan antiin pohjaava ryhmätyöskentely (20 min) sekä ryhmätyöskentelyn loppupurku 
(20 min). 
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Marjo Savijärvi 

Helsingin yliopisto 

Kosketus ja kehollisuus kielenoppimisessa 

Käsittelen esitelmässäni erityisesti kosketuksen ja laajemmin kehollisuuden merkitystä 
kielenoppimisprosessissa. Pohdin, millaisia mahdollisuuksia eri modaliteettien kautta tapahtuva 
vuorovaikutus avaa osallistujille sekä ensi- että toisen kielen oppimistilanteissa. Käytän aineistona 
videoitua vuorovaikutusta monilapsisessa perheessä ja kielikylpypäiväkodissa. Ensikielen 
oppimistilanteiden osalta tarkastelun kohteena on sekä vanhemman ja pienen lapsen että 
sisarusten keskinäinen vuorovaikutus. Toisen kielen oppimistilanteita analysoin kielikylpy-
päiväkodin arkivuorovaikutuksesta. Osoitan, että kosketuksella on merkittävä rooli kielenoppimisen 
alkuvaiheessa: kosketus luo yhteistä maaperää ja rakentaa yhteyden osallistujien välille silloinkin, 
kun lapsi ei vielä ymmärrä puhetta. Kosketuksen avulla lapsi voi kuitenkin ymmärtää toimintaa; 
yhteys toiseen ihmiseen syntyy kehon kautta, ja siten myös puheen ymmärtäminen tulee vähitellen 
mahdolliseksi. 
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Teppo Jakonen & Kreeta Niemi 

Jyväskylän yliopisto 

Kosketusta näytöllä 

Tässä esityksessä tarkastelemme koskettamista alakoulun kolmannen luokan oppilaiden iPad-
ryhmätyöskentelyssä. Videoaineistossamme 2-3 oppilaan ryhmät ovat aiemmin kirjoittaneet 
yhdessä tarinakäsikirjoituksen, jonka pohjalta he suunnittelevat ja toteuttavat animaation Puppet 
Pal -sovelluksella, yhteistä tablettia käyttäen. Keskeinen elementti suunnittelussa on toteutettavaan 
animaatioon liittyvien valintojen tekeminen  esimerkiksi taustamusiikin, henkilöhahmojen ja 
tapahtumapaikan valitseminen. Yhteisen laitteen kosketusnäyttö jäsentää osallistumista siten, että 
osallistujien kädet ovat toiminnan aikana lähellä toisiaan ja siten kosketettavissa; kädet ovat 
keskeinen kehollinen resurssi, jolla laitteen käyttövuoroista myös kilpaillaan. Keskitymmekin 
esitelmässämme tilanteisiin, joissa oppilas koskettaa toista oppilasta valintasekvenssin aikana. 
Tällaisissa tilanteissa kosketus näyttäisi orientoituvan tabletin käyttäjyyden säätelyyn ja 
valitsemisen sosiaaliseen kontrolloimiseen. 
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Kaarina Mononen 
Helsingin yliopisto 

Kosketus vanhusten ja hoitajien keskustelun resurssina 

Esitykseni käsittelee kosketuksen roolia vanhusten ja hoitajien välisessä vuorovaikutuksessa. On 
tavallista, että hoitajat koskettavat vanhusta osana fyysistä avustamista esimerkiksi ruokailu-
tilanteissa, jolloin kosketukseen kietoutuu myös sosiaalisten suhteiden ylläpito. 

Tässä esityksessä erityisesti tarkastelussa on se, miten kosketusta käytetään yhteisen fokuksen 
rakentamisessa ja huomion ylläpitämisessä. Esitelmä pohjautuu pilottiaineistoon kodinhoitajan ja 
vanhuksen keskusteluista sekä noin 55 tuntia käsittävään vanhainkotiaineistoon, joka on koottu 
viiden kuukauden aikana vuosina 2015–2016. Aineisto sisältää erilaisia tilanteita yhteisissä 
oleskelutiloissa, joissa läsnä on yleensä useita henkilöitä. 
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Laura Ihalainen & Marjo Savijärvi 

Helsingin yliopisto 

Koskettaminen teatteriharjoituksissa 

Tässä esityksessä tarkastelemme sitä, miten koskettaminen käytännössä näkyy teatteri-
harjoitusprosessin vuorovaikutuksessa: millaisissa vuorovaikutustilanteissa koskettamista ilmenee, 
miten se rakentuu ja mitä funktioita koskettamisella on? Keskitymme tarkastelemaan ohjattujen 
harjoitustilanteiden välillä tapahtuvaa osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta. Perehdymme 
siihen, miten muut teatterille ominaiset vuorovaikutusresurssit, kuten erilaisten roolien esittäminen, 
mahdollistavat koskettamisen vuorovaikutuksessa: osoitamme, että hyödyntämällä teatteri-
harjoituksille tyypillisiä vuorovaikutuskäytänteitä myös ei-ohjatuissa vuorovaikutustilanteissa 
osallistujat rakentavat sellaisen vuorovaikutuskehyksen, jossa koskettamisen on mahdollista 
aktivoitua. Aineistonamme on nuorille aikuisille suunnattu kesätyöprojekti (URB Kesätyö), jossa 
nuoret tekevät teatteriohjaajan johdolla esityksen Kiasma-teatterin urbaanin taiteen festivaalille. 
Aineisto on kerätty osana Taide työnä ja työvälineenä -hanketta. 
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Jan Lindström & Camilla Lindholm 

Helsingin yliopisto 

Kielellinen kehotus ja kosketus personal trainer -harjoituksissa 

Esityksemme käsittelee ohjeistussekvenssejä fyysisissä harjoitustilanteissa henkilökohtaisen 
valmentajan (personal trainer) ja asiakkaan välillä. Näiden vuorovaikutustilanteiden keskiössä on 
tietyn ruumiillisen harjoituksen kuvaaminen, siihen kehottaminen ja harjoitusliikkeen suorittaminen. 
Olemme erityisesti kiinnostuneita sanallisen ja kehollisen toiminnan synkronoinnista niin ohjeis-
tuksen muotoilussa kuin harjoitusliikkeen toteuttamisessa. Näihin kehotus ja toteutus -sekvens-
seihin liittyy usein myös koskettaminen: valmentaja voi osoittaa tai tukea kehon kohtaa, joka on 
harjoituksessa keskeinen. Kielellisestä näkökulmasta on mielenkiintoista, että kehotteita seuraa 
usein konsekutiivinen lause, joka selventää annetun kehotuksen tarkoitusta ja joka seuraa 
sekventiaalisesti asiakkaan noudattamaa kehotusta. Aineistomme on kerätty suomenruotsalaisista 
personal trainer -sessioista (yht. n. 10 tuntia) hankkeen Interaktion och variation i pluricentriska 
språk yhteydessä. 
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Työpaja: Kielitieto ja kielellinen tietoisuus  

– miten tutkia niitä ja miksi? 

Järjestäjät 

Heini Lehtonen & Jyrki Kalliokoski 
Helsingin yliopisto 

Työpaja koostuu aiheeseen johdattavasta n. 15 minuutin alustuksesta (Heini Lehtonen & Jyrki 
Kalliokoski) sekä kuudesta 20 minuutin esitelmästä ja keskustelusta. Työpajassa etsitään 
vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

− Mitä kielitieto ja kielellinen tietoisuus ovat: missä ne näkyvät?  
− Millaisin metodein kielellistä tietoisuutta ja kielitietoa kannattaa tutkia?  
− Miksi kielellisen tietoisuuden tai kielitiedon tutkiminen on tärkeää: mitä merkitystä sillä on 

kielentutkimukselle yleensä tai millaisia soveltavia näkökulmia tutkimus avaa? 
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Heini Lehtonen & Jyrki Kalliokoski 

Helsingin yliopisto 

Alustus: Kielitieto ja kielitietoisuus, opetussuunnitelmissa,  
aineistoissa ja tutkimuksessa 

Alustus tarkastelee sitä, miten kielellistä tietoisuutta on lähestytty tutkimuksessa ja millaisia 
aineistoja tutkimukseen on käytettävissä. Lisäksi käsitellään kielitiedon roolia päätöksenteossa, 
esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa. Alustus pyrkii pohjustamaan työpajaa esimerkiksi 
täsmentämällä käsitteitä. 
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Johanna Vaattovaara 
Tampereen yliopisto 

Niina Kunnas & Maija Saviniemi 
Oulun yliopisto 

Helsinkiläispuhe satunnaisten suomalaisten imitoimana 

Miten satunnaiset suomalaiset tuottavat helsinkiläispuhetta, kun heitä pyydetään sitä matkimaan? 
Esittelemme tutkimustuloksia, jotka perustuvat Vantaalla ja Oulussa kerättyihin imitaatio-
aineistoihin. Tavoitteenamme on ollut selvittää, missä määrin imitaatioissa nousee esiin muita kuin 
niitä pääosin stereotyyppisiä piirteitä, jotka ovat toistuneet aiemmissa pääkaupunkiseutua koske-
vissa kielitietoisuustutkimuksissa. Samalla kun imitaatiomenetelmä sisältää omat ongelmansa, 
näyttää tutkimuskokonaisuutemme myös sen potentiaalin kielitietoisuuden ja -asenteiden 
tutkimuksessa. Pohdimme tulosten tarkastelun yhteydessä imitaatiomenetelmän mahdollisuuksia 
ja sudenkuoppia. 
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Lari Kotilainen, Salla Kurhila & Inkeri Lehtimaja 

Helsingin yliopisto 

Osallistujien kielellisten resurssien huomioiminen monikielisissä työkokouksissa 

Tarkastelemme esitelmässämme tilanteita, joissa monikielisten kokousten osallistujat osoittavat 
olevansa tietoisia toistensa kielellisistä resursseista. Aineiston kokouksissa käytetään suomea, 
venäjää ja englantia. Pohdimme, mikä on kielitietoisuuden rooli sujuvassa ja tehokkaassa moni-
kielisessä vuorovaikutuksessa. 
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Hanna Lantto 

Itä-Suomen yliopisto 

Bilbaon baskin puhekielen tietoinen kehittäminen 

Tarkastelen esitelmässäni bilbaolaisen kieliaktivistiryhmän pyrkimyksiä kehittää paikallista baskin 
puhekieltä. Esitelmäni aineistona ovat etnografisessa kenttätyössä kerätyt haastattelut, äänitykset 
ja havainnot. Bilbaon alueen oma paikallismurre on sammunut ja suurin osa kaupungin 
baskinkielisestä väestöstä puhuu baskia toisena kielenään. Myös ryhmän kieliaktivistit ovat 
oppineet luokkahuoneympäristössä muodollisena pidetyn batuan, jota he kuitenkin pyrkivät 
muokkaamaan sopivaksi epämuodollisiin tilanteisiin. Aktivistit rakentavat puhekieltä yhdistämällä 
luovasti eri paikkakuntien murrepiirteitä ja espanjan tarjoamia puhekielisiä resursseja sekä 
muokkaamalla baskin kieliopillisia rakenteita. 
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Sirkku Latomaa 

Tampereen yliopisto 

Kielipotentiaaliakartoittamassa ja tukemassa 

Erään suomalaisen kaupungin strategia-asiakirjassa luonnehditaan, että maahanmuuttajaväestön 
kielipotentiaali on suuri mahdollisuus kaupungin elinvoiman kehittymiselle. Tarkastelen esitel-
mässäni, millä eri tavoin mainitusta kielipotentiaalista on mahdollista saada tietoa ja millaisen 
kuvan eri tavat antavat kaupungin monikielisyydestä (vrt. Eversley ym. 2010; Matras & Robinson 
2015). Keskityn erityisesti varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisen väestön monikielisyyteen. 
Lopuksi pohdin muutaman esimerkin avulla, missä määrin paikkakunnan päiväkotien ja koulujen 
nykyisessä toiminnassa tehdään lasten ja  nuorten osaamat kielet näkyviksi, kuten tuoreissa 
varhaiskasvatuksen  ja perusopetuksen suunnitelmissa (OPH 2014, 2016) edellytetään. 
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Heidi Niemelä 
Oulun yliopisto 

Piirustusmenetelmän käyttö kieli-ideologioiden tutkimisessa 

Esitelmässäni tarkastelen piirustustehtävää metodologisena sovelluksena kieli-ideologioiden ja 
suomalaisen kielimaiseman moninaisuuden tarkasteluun. Esittelen koululaisilta ja luokanopettaja-
opiskelijoilta keräämiäni piirustuksia ja kerron alustavia havaintoja siitä, millaisena suomen kieli 
niiden perusteella hahmottuu. Pohdin myös, mitä teoreettisia työkaluja piirrosten analyysissa olisi 
hyvä hyödyntää. 
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Tomi Visakko 

Helsingin yliopisto 

Yhteisötaiteen kielelliset tekniikat ja kielellinen tietoisuus 

Tarkastelen esitelmässäni yhteisötaideprojektia, jossa ammattitaiteilijat työstävät nuorten aikuisten 
kanssa näyttämöteosta ja sosiaalistavat heitä taiteentekijän ja esiintyjän rooleihin kuuden viikon 
ajan. Teoksen käsikirjoitukseen ammennetaan aineksia nuorten kokemusmaailmasta, ja he 
esiintyvät itse lopullisessa teoksessa. Pohdin sitä, miten erilaiset taiteenteon kielelliset tekniikat 
kasvattavat osallistujien tietoisuutta siitä, miten kielelliset merkit ja niiden kulttuuriset käyttötavat 
toimivat sosiaalisten roolien rakennusaineina (ks. Agha 2007; Kockelman 2013) sekä kokemusten 
välittämisen, reflektoinnin ja transformoinnin työkaluina (ks. Dewey 1934; Goffman 1974; Turner 
1982). Aineistona toimivat kesällä 2016 ja 2017 toteutettujen taideprojektien ja niiden 
lopputuloksena syntyneiden esitysten videoinnit, osallistujien tuottamat kirjoitukset ja muut 
materiaalit sekä omat kenttämuistiinpanoni. 
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Työpaja: Yksityisestä yhteiseen  

– Avoimet viittaukset puhetilannetta jäsentämässä 

Järjestäjät 

Karita Suomalainen 
Turun yliopisto 

Milla Uusitupa 
Itä-Suomen yliopisto 

Persoonalla tarkoitetaan kieliopillisena kategoriana puhetilanteen osallistujien roolien kieliopillista 
merkitsemistä (Siewierska 2004: 1). Suomessa persoonaa ilmaisevat persoonapronominit, 
finiittisten verbien persoonapäätteet sekä nomineissa ja verbien infiniittimuodoissa possessiivi-
suffiksit. Vuorovaikutuksen tutkimuksen näkökulmasta persoonanmerkitsimien muotoa ja 
morfologista sidonnaisuutta olennaisempaa kuitenkin on, että niitä käytetään puhetilanteen 
jäsentämisen keinoina. Persoonanmerkitsimillä kuvataan itsen ja muiden toimintaa, ajatuksia, 
mielipiteitä, tunteita ja kokemuksia. Persoonanmerkitsimiä voidaan käyttää viittaamaan paitsi 
tiettyyn, spesifiin henkilöön tai tilanteeseen myös viittaussuhteiltaan avoimesti, jolloin niiden 
ajatellaan kuvaavan yleisinhimilliseksi tai osanottajien kesken jaetuksi oletettua kokemusta 
tietynlaisessa tilanteessa olemisesta (mm. Laitinen 1995, Helasvuo 2008, Suomalainen 2015, 
Uusitupa 2017). 

Työpajassa pohditaan, kuinka avoimia persoonaviittauksia kytketään puhetilanteeseen, sen 
osanottajiin ja näiden kokemuksiin sekä kuinka persoonaviittausten vaihtelulla voidaan rakentaa 
samanlaisuuksia, eroavaisuuksia sekä kontrasteja itsen ja muiden välille. Työpaja koostuu 
esitelmistä, jotka osoittavat, että eri aikakausina ja osin eri tarkoituksiin kerätyistä puhutun suomen 
kielen aineistoista voi löytää toistuvia tapoja ja diskurssikuvioita rakentaa kokemuksellisuutta, 
yhteisyyttä ja kontrasteja avointen persoonaviittausten käytöllä ja vaihtelulla. 

Lähteet 

Helasvuo, Marja-Liisa 2008: Minä ja muut. Puhujaviitteisyys ja kontekstuaalinen tulkinta.  
– Virittäjä 112 s. 186–206.  

Laitinen, Lea 1995: Nollapersoona. – Virittäjä 99 s. 337–358. 

Siewierska, Anna 2004: Person. New York: Cambridge University Press. 

Suomalainen, Karita 2015: Kenen ääni, kenen kokemus? Yksikön 2. persoona vuorovaikutuksen 
välineenä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, suomen kieli. 

Uusitupa, Milla 2017: Rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset. Joensuu: Itä-Suomen 
yliopisto.  
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Marja-Liisa Helasvuo 

Turun yliopisto 

Minä kokemuksen äänenä 

Ensimmäisen ja toisen persoonan muodoilla viitataan yleensä puhujaan ja kuulijaan. Eri kielistä on 
paljon tutkimusta, joka käsittelee 2. persoonan muotojen käyttöä muihin kuin kuulijaan viittaa-
massa, mutta kirjallisuudessa paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt yksikön 1. persoonan avoin 
käyttö (ks. kuitenkin suomesta Helasvuo 2008, saksasta Zobel 2016).  

Esitelmässäni tarkastelen yksikön 1. persoonan käyttöä avoimiin viittauksiin peilaten sitä toisaalta 
muodon puhujaviitteiseen käyttöön, toisaalta yksikön 2. persoonan käyttöön. Aineistonani on 
arkikeskusteluista koostuva Arkisyn-korpus. Osoittautuu, että verrattuna 2. persoonaan yksikön 1. 
persoonan avoin käyttö on paljon harvinaisempaa. Keskusteluissa avoimia yksikön 1. persoonan 
muotoja käytetään usein luotaessa jonkinlainen hypoteettinen tilanne tai dialogi itsen ja toisen 
välillä. 

Lähteet 

Arkisyn. Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta. Tietokanta rakennettu 
Turun yliopistossa, aineisto Helsingin yliopiston Keskusteluntutkimuksen arkistosta ja Turun 
yliopiston Lauseopin arkistosta. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine, 
Turun yliopisto. 

Helasvuo, Marja-Liisa 2008: Minä ja muut. Puhujaviitteisyys ja kontekstuaalinen tulkinta. – Virittäjä 
112 s. 186–206.  

Zobel, Sarah 2016: A pragmatic analysis of German impersonally used first person singular ich. –
Pragmatics 26 (3) s. 379–416.  
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Karita Suomalainen & Mikael Varjo 

Turun yliopisto 

Nollapersoona ja avoin yksikön 2. persoona:  
henkilökohtaista ja jaettua 

Esityksemme käsittelee kahden suomen kielen avoimen persoonakonstruktion  nollapersoonan ja 
avoimen yksikön 2. persoonan käyttöä arkikeskustelussa kokemuksista kerrottaessa. Lähtökohta-
namme on huomio nollapersoonan ja avoimen yksikön 2. persoonan semanttis-kieliopillisista 
eroavaisuuksista, mutta kuitenkin samankaltaisesta käytöstä avoimen viittauksen rakentajana ja 
usein myös päällekkäisistä esiintymisympäristöistä (ks. Laitinen 1995: 347). Aineistonamme noin 
11,5 tuntia keskusteluja Arkisyn-korpuksesta. 

Esityksessä tarkastelemme nollapersoonan ja avoimen yksikön 2. persoonan käyttöä sellaisissa 
kerrontasekvensseissä, joissa osanottajat käsittelevät itsensä tai muiden kokemuksia (vrt. Stirling 
& Manderson 2001). Osoitamme, että nollapersoonalla ja avoimella yksikön 2. persoonalla on 
tällaisissa sekvensseissä erityyppiset tehtävät: nollapersoonalla puhuja voi osoittaa käsittelevänsä 
henkilökohtaisen kokemusmaailman piiriin kuuluvia tapahtumia tai asiantiloja, kun taas avoin 
yksikön 2. persoona esittää kuvatun kokemuksen osanottajien yhteisesti tunnistettavana ja heidän 
potentiaalisesti jakamanaan. 

Lähteet 

Laitinen, Lea 2006: Zero person in Finnish. A grammatical resource for construing human 
reference. – Marja-Liisa Helasvuo & Lyle Campbell (toim.), Grammar from the human perspective. 
Case, space and person in Finnish s. 209–231. Amsterdam: John Benjamins. 

Stirling, Lesley & Manderson, Lenore 2011: About you. Empathy, objectivity and authority.  
– Journal of Pragmatics 43 s. 1581–1602. 
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Hannele Forsberg & Milla Uusitupa 

Itä-Suomen yliopisto 

Murrepuheen avoimet 2. persoonan viittaukset vuorovaikutuksen rakentajina 

Tarkastelemme esitelmässämme avoimen yksikön 2. persoonan käyttöä eri aikoina (1950–2000-
luvuilla) tallennetuissa murreaineistoissa. Yhteensä aineistomme sisältää noin 500 viittaus-
suhteiltaan avointa yksikön 2. persoonan lausetta, joista noin puolet on imperatiivikonstruktioita.  

Olemme aiemmin esitelleet ilmaisukeinojen itämurteisiin painottuvaa levikkiä (mm. Forsberg & 
Uusitupa 2018). Tämänkertaisen puheenvuoromme tarkoitus ei ole etsiä eroja eri murteiden tai eri-
ikäisten aineistojen väliltä, vaan nyt pohdimme, mikä 2. persoonan avoimelle käytölle on yhteistä 
ajasta, paikasta ja puhujasta riippumatta. Keskeiseksi nousevat kysymykset tyypillisistä 
esiintymiskonteksteista: millaisissa laajemmissa puhesekvensseissä avoimet viittaukset 
murrepuheessa esiintyvät ja millaisia diskurssikuvioita ne ovat muodostamassa.  

Vaikka murrehaastatteluja ei ole aina osattu pitää vuorovaikutustilanteina, myös niitä on 
mahdollista tarkastella haastateltavan ja haastattelijan yhteispelinä. Kiinnitämme erityistä huomiota 
muun muassa siihen, miten haastattelijan vuorot heijastuvat haastateltavan puheen muotoiluun ja 
ohjaavat murteenpuhujaa persoonaviittausten valinnassa. 

Lähde 

Forsberg & Uusitupa 2018: Impersonal second person singular in Finnish dialects. Konferenssi-
esitelmä, Grammar of non-standard varieties in the East of the Circum-Baltic area. Tartto 
1.3.2.2018. 
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Työpaja: Informaatiorakenne ja sen aineistopohjainen tarkastelu 

Järjestäjä 

Kirsi Sandberg 
Tampereen yliopisto 

Työpajassa tarkastellaan aineistopohjaisesti infomaatiorakenteen jäsentymistä (uusi/annettu tieto – 
teema/reema – topiikki/fokus). Suomen kielen osalta on todettu (esim. Shore 2008: 44-45), että 
laajoihin aineistoihin ja eri tekstilajeihin perustuvia systemaattisia informaatiorakennetta kartoittavia 
tutkimuksia ei juuri ole.  Työpaja kokoaakin yhteen tutkijoita, jotka yhdistävät empiiriset menetelmät 
ja korpusaineistot informaatiorakenteen analyysiin, ja nostaa keskusteluun sen suhteen vähem-
mälle huomiolle jääneitä, mutta yhtä kaikki frekventtejä rakenteita kuten adverbiaalit ja tempo-
raaliset sivulauseet. 

Työpaja koostuu lyhyestä johdannosta (5 min) sekä 3–4 20 minuutin pituisesta esitelmästä. Lisäksi 
aikaa on varattu diskutantin johtamalle keskustelulle. Työpajaformaatilla osallistujia halutaan 
rohkaista jakamaan kokemuksia niistä eri ratkaisuista, joita itse kukin on metodologisella tasolla 
tehnyt – millä konsteilla korpusaineistot on onnistuttu valjastamaan informaatiorakenteen tutki-
mukseen ja mitä haasteita tähän on liittynyt.  

Lähde 

Shore, Susanna 2008: Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. – Virittäjä 112 s. 24–65. 
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Kirsi Sandberg 

Tampereen yliopisto 

Teemattomat lauseet 

ISK (esim. §1350) esittää sanajärjestyksen kannalta erilaisia tapauksia, joissa lause alkaa 
predikaatilla ja teemapaikka on "tyhjä". Tekstuaalisesta tarkastelussa teemattomuus on kuitenkin 
kytköksissä kontekstiin, ja kuten Shore (2008) huomauttaa, esim. ajalliset ja spatiaaliset puitteet 
ovat usein löydettävissä aiemmasta tekstistä (ks. myös Vilkuna 1989). Esitelmässä tarkastellaan 
erityyppisiä olla-verbillä alkavia lauseita ja niiden kytköksiä kontekstiinsa kahden korpusaineiston 
pohjalta.  
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Maija Surakka 

Itä-Suomen yliopisto 

Kun-aikakehykset ajan adverbiaalien muodon ja merkityksen  
siltarakenteina kielenomaksumisessa 

Esitelmän tarkoitus on 4–6-vuotiaiden lasten lapsenkielelle tyypillisten kun-lauseiden vertailu 
suomen kielen konventionaalisten kun-lauseiden kanssa (kuten Herlin 1998). Tässä vertailussa 
ilmenee esimerkiksi, että lasten tuottamien kun-aikakehyksiksi kutsumieni rakenteiden yhdys-
lauseiden osien järjestysvaihtelut eivät tuota samanlaisia merkityseroja kuin konventionaalisen 
kielen kun-lauseiden vastaava variaatio.  

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
TYÖPAJAT – WORKSHOPPAR – WORKSHOPS 

	 	
67 

 
Juho Härme 

Tampereen yliopisto 

Viisi syytä aloittaa ajanilmauksella suomessa ja  
miksi niitä on enemmän venäjässä 

Esitelmässä etsitään kahden verrannollisen korpuksen avulla syitä sille, miksi ajanilmaukset ovat 
venäjässä suomea tavallisempia lauseen alussa. Päätelmät perustuvat monimuuttuja-analyysille, 
jonka pohjalta esitellään viisi suomessa tavallista lauseenalkuisen ajanilmauksen sisältävää 
konstruktiota ja kaksi suomessa harvinaista mutta venäjässä yleistä konstruktiota. 
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Työpaja: Näkökulmia lajienvälisyyteen:  

eläin kieliopissa, vuorovaikutuksessa ja teksteissä 

Järjestäjät 

Rea Peltola 
Université de Caen Normandie 

Ilona Herlin 
Helsingin yliopisto 

Työpajassa hahmotellaan kielitieteellistä ekokriittistä lähestymistapaa, jossa ihmisen ja luonnon 
välistä rajapintaa tarkastellaan erityyppisten puhuttujen ja kirjoitettujen aineistojen valossa. 
Esityksissä keskitytään ihmisen ja eläimen välisen suhteen kielellisiin ulottuvuuksiin.  Eläin-
tutkimuksen eri aloilla on kiinnostuttu ihmisten ja eläinten yhteiselosta kulttuurisesti määrittyvissä 
hybridiyhteisöissä, lajienvälisissä elintiloissa, joiden jäsenillä on yhteisiä intressejä, tunteita ja 
merkityksiä (Lestel 1996; ks. myös Aaltola & Keto 2015). Eläinten yksilöllinen osallisuus näissä 
yhteisöissä rakennetaan kielellisesti (Lestel 2004). 

Työpajassa tarkastellaan ensinnäkin lajienvälisen suhteen käsitteistystä suomen kielessä 
persoonan ja tilan kieliopillisten kategorioiden kautta. Normitetussa yleiskielessä ihmisviitteiseen 
käyttöön varatuilla persoonan ilmauksilla voi muussa kielenkäytössä viitata myös eläimeen silloin, 
kun tämän ilmaistaan olevan mahdollinen samaistumisen kohde (Laitinen 2009). Tilanteen 
erilajisten osallistujien tilallinen suhde (paikantaminen ja liike) taas kertoo esimerkiksi kohtaamisen 
vastavuoroisuuden asteesta (Levinson 2003). 

Toiseksi huomion kohteena on lajienvälinen vuorovaikutus: yhtäältä eläimen käyttäytymisen 
ihmiskieliset tulkinnat, toisaalta eläimen toiminta vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Kolmas 
ulottuvuus on tekstuaalinen: miten tekstilaji ja -funktio vaikuttavat välittyvään kuvaan ihmisen ja 
eläimen muodostamista yhteisöistä? 

Johdanto: Ilona Herlin. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
TYÖPAJAT – WORKSHOPPAR – WORKSHOPS 

	 	
69 

 
Ella Vihelmaa 

Itä-Suomen yliopisto 

Lajikeskeisten ja monilajisten yhteisöjen kielellinen rakentuminen 

Toislajisten eläinten puolesta puhuminen on viime vuosikymmeninä herättänyt keskustelua 
useiden eri tieteenalojen piirissä. Kun puhumme muiden eläinten puolesta, tulemme siinä sivussa 
puhuneeksi lajienvälisistä suhteista, sillä semanttisiin ja syntaktisiin rakenteisiin sisältyy oletuksia 
kielenulkoisista sosiaalisista kuvioista. Puhuessamme reflektoimme ja rakennamme käsityksiä 
siitä, miten ihminen ontologiselta kannalta suhteutuu nautaan, haukeen tai hyttyseen ja millaista 
lajienvälisen kanssakäymisen käytännössä tulisi olla. 

Kielitieteen päivillä tutkiskelen lajikeskeisen ja monilajisen yhteisöllisyyden rakentumista luonnon-
suojelullisissa, eläinoikeudellisissa ja didaktisissa teksteissä. Esimerkinomaisesti käyn läpi 
kielellisiä keinoja, joilla lähtökohdiltaan poikkeavat kirjoittajat tulkitsevat ihmisen suhdetta muihin 
lajeihin ja toislajisten keskinäisiä suhteita. Kielellisten valintojen kautta tekstit muokkaavat 
näkemyksiä siitä, ketkä kuuluvat yhteen ja ketkä ovat osallisia mihinkin yhteisöön. Vaihtoehtoisten 
diskurssien tutkiskelu herättää myös kysymään, kuinka kieli itsessään suhteutuu eläimiin ja ei-
kielellisiin merkkeihin. Missä määrin tekstistä voi muodostua oikeudenmukaisen eläinsuhteen 
teoreettinen malli ja missä määrin se toisaalta on tasavertainen koiran haukahduksen tai kukon 
kiekaisun kanssa? 
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Lea Laitinen 

Helsingin yliopisto 

Logoforiset eläinviittaukset ja posthumanismi 

Suomen kirjakielen vakiintuessa kansalliskieleksi hän- ja he-pronominit rajoitettiin ihmisviitteiseen 
käyttöön. Ilmiöön vaikutti suuresti Topeliuksen Maamme kirjan (1875) käännöksen 2. painos 
(1878), jossa eläinviitteinen hän korvattiin se-pronominilla. Kieliopeista ei aiheesta normia löydy. 
Puheessa hän ja he viittaavat yhä myös eläimiin logoforisissa funktioissa (Laitinen 2005, 2009). 
Käytäntöä on joskus lingvistiikassakin pidetty metaforana: eläinten personifikaationa tai 
antropomorfisuutena. 

Ensimmäinen väärinkäsitys johtuu ehkä siitä, että hän ja he kuuluvat persoonapronomineihin. 
Jälkimmäiseen on voinut vaikuttaa termi logoforisuus, joka tulee kreikan sanasta logos (sana). Se 
luo mielikuvan ihmiskielestä. Itse asiassa on kuitenkin kyse myös ihmisen tai eläimen aikomusten, 
halujen, tunteiden, motiivien ja ajatusten tulkinnasta tämän käyttäytymisen eli ruumiin kielen 
tuntemuksen pohjalta. Vastavuoroisena sitä voi nimittää intersubjektiivisuudeksi (Laitinen & 
Jääskeläinen 2015). 

Muiden alojen tutkijoille ei ole helppo selittää kieliopillisten termien epäsuoraa merkitystä 
suhteessa todellisuuteen. Osasyynä on ollut monien alojen kokema kielellinen käänne (linguistic 
turn), johon reaktiona posthumanismi (Lummaa & Rojola 2015) pyrkii välttämään ihmiskielellä 
konstruoituja merkityksiä (esim. Barad 2003; Kohn 2015). Pohdin ongelmaa Topeliuksen 
lukukirjojen ja niiden suomennosten, Luonnonkirjan ja Maamme kirjan valossa. 
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Rea Peltola 

Université de Caen Normandie 

Lajienvälisen tilan koordinaateista:  
kohtaaminen ja liike luontohavaintonarratiiveissa 

Tarkastelen lajienvälistä tilallista suhdetta luontohavaintonarratiiveissa. Aineistona on Luontoilta-
radio-ohjelmasta 2010-luvulla poimittuja kertomuksia, joissa kuvataan havaintoa eläinyksilöstä 
tai -joukosta. Tutkin, millaisten spatiaalisten viittauskehysten puitteissa ihmisen ja eläimen 
kohtaamista käsitellään (Levinson 2003) sekä millaista ja kenen liikettä kuvataan (Slobin 2004). 
Hahmottelen kertomusten välittämää kuvaa ihmisen ja eläimen suhteesta ja jaetusta tilasta. Pohdin 
myös kielenkäyttötilanteen vaikutusta narratiivin rakentumiseen. Luontoilta-narratiivien alussa 
luodaan yleensä absoluuttisin koordinaatein inhimillinen aikapaikkainen tila: 

(1) toukokuun alkupäivinä – – tässä Orimattilan lieppeillä  – – törmäsin koivikossa elukkaan 
joka kauempaa katsottuna ensin tuli mieleen joku maata mönkivä supi – –  mut sitte heti 
kun pääsin lähemmäks ni sehän osottautu vastasyntyneeks hirvenvasaks. 

Tämän jälkeen kertomuksissa korostuu liike ja kohtaamisen yhtäkkisyys intrinsisessä viittaus-
kehyksessä, jossa ihmis- ja eläinosallistuja suuntautuvat vastatusten (törmäsin). Ilmi käy myös 
osallistujien välisen etäisyyden säätely ja lähentymistä pidättelevä vastus (pääsin) sekä eläimen 
omaehtoinen havaituksi tai tunnistetuksi tuleminen (osottautu). Taustalla vaikuttaa yhtäältä 
narratiivin kerrottavuus (Baroni 2009), ts. havainnon julkisen käsittelyn oikeuttaminen. Toisaalta 
kertomukset ilmentävät suhdetta ei-inhimilliseen tilanteessa, jossa inhimillisen osallistujan kontrolli 
on rajallinen. 
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Mika Simonen 

Helsingin yliopisto 

Haukun paikka – 
koirien vuorot kartalla 

Esitelmässä tutkitaan koirien käyttämiä vuoroja heidän ulkoillessaan omistajansa kanssa. Videoitu 
aineisto kerättiin kahden koiran ja heidän omistajansa yhteistyönä siten, että ulkoilun aluksi 
kumpaankin koiraan kiinnitettiin hihnoilla pieni videokamera. Aineistoa tarkastellaan keskustelun-
analyyttisesti keskittyen koirien tuottamiin vuoroihin. Vuorovaikutustarkastelua täydennetään 
kameroiden tuottamalla GPS-tiedolla, jolloin koirien vuorojen ajoitus ja sijainti voidaan määrittää 
tarkasti. 

Alustavassa analyysissa havaitsin koirien juoksevan ulkoiluttajansa edestä vuoroin oikealle ja 
vuoroin vasemmalle. Kun koira oli päässyt riittävän pitkälle oikealle, oli aika pysähtyä. Koira tiputti 
suussaan olevan pallon maahan ja tuotti yhdestä kolmeen haukkua. Sitten koira nosti pallon ja 
juoksi ulkoiluttajansa ohitse edeten vasemmalle. Aineistossa vastaava sekventiaalinen malli toistuu 
useamman kerran. Näin ollen tarkasteltavilla haukuilla näyttäisi olevan toistuva paikka osana 
ulkoilua. Esitelmässä pohditaan tällaisten haukkujen toiminnallista luonnetta. Esitys liittyy Koneen 
Säätiön rahoittamaan tutkimukseen ihmisen ja koiran välisestä suhteesta. 
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Workshop: What neuroscience can bring to linguistics 

Järjestäjä 

Minna Huotilainen 
Helsingin yliopisto 

Neuroscientific methods have frequently been used in linguistic studies in Finland and all over the 
world. These methods bring valuable insights into neural representations of language, and the 
development and use of these representations. Brain research can be used to identify and 
characterize the representations of phonemes, words, and suffixes, as well as the processing of 
specific features of speech in detail. This workshop will focus on current progress in this field and 
discuss future possibilities of using neuroscience as one of the methods for understanding 
linguistic research questions. 

The workshop will consist of a short introduction by prof. Minna Huotilainen and five short 
presentations of PhD students and Post-doctoral researchers using neuroscientific methodologies 
to solve linguistic questions. The presentations are selected so that they highlight the whole 
crossing area of linguistics and neuroscience from very early language learning to grammar and 
syntax studies and cases from typical to compromised language development. 
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Eino Partanen 

Helsingin yliopisto 

Improving infant language development with singing 

Infants born preterm are at risk for various cognitive and language deficits. To ameliorate these 
deficits, interventions focusing on parental interaction with the preterm infant using singing are 
being developed in Finland and Sweden. In this brief talk, preliminary results on both immediate 
and long-term effects of the intervention on infant development will be reported. 
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Linda Lönnqvist 

Helsingin yliopisto 

Brain responses to speech sound changes are associated with  
familial risk of dyslexia and communication skills in six-month-old infants 

The early developmental mechanisms of dyslexia need to be understood in order to enable early 
detection of those at highest risk of literacy disorders and to advance preventive interventions. The 
aim of this study was to investigate the relations between neural speech sound processing, 
prelinguistic communication skills, and familial risk of dyslexia in infants. The preliminary results 
suggest that neural auditory processing of speech sounds differs between infants with vs. without a 
familial risk of dyslexia and is associated with prelinguistic communication skills. 
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Tanja Linnavalli 

Helsingin yliopisto 

Effects of music activities on children's language development 

Recent studies have shown that there are associations and even causal effects between music 
training and the development of language skills in children. What are the neural and cognitive 
bases behind this and – more practically – could music activities be used to aid children's language 
development? This talk presents results of an intervention of musical training in kindergartens. 
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Sari Ylinen 

Helsingin yliopisto 

Brain responses reveal predictive coding of phonological rules and words 

In two studies, brain reponses were used to show how speech is processed in the brain: the brain 
constantly tries to predict the following segments of speech input. Predictions may be based on 
brain representations for familiar words as well as language-specific phonological rules. 
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Alina Leminen 

Helsingin yliopisto 

Morphology in the brain:  
learning and processing 

Words are often complex, i.e. they consist of several meaningful units, morphemes. How are they 
represented and processed in the neural lexicon? What happens in the brain during learning of 
new morphemes and complex words? These are the topics of the current talk. 
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Lotta Aarikka 

Turun yliopisto 

Suomalaisen murteentutkimuksen aineslähteet 

Onko kaikki puhutun kielen aineisto murreaineistoa, jos alueellinen vaihtelu on läsnä kaikessa 
puhutussa kielessä? Jos ei, miten voimme määrittää, mikä aineisto on murreaineistoa ja mikä 
muuta puhutun kielen aineistoa?  

Esitelmäni käsittelee väitöskirjatutkimukseni osatutkimusta, jossa tarkastelen suomalaisen 
murteentutkimuksen historiaa aineslähteiden näkökulmasta. Perusaineistonani toimii suomen 
kielen alalla vuosina 1840–2018 ilmestyneistä väitöskirjoista rajattu 51 väitöskirjan osajoukko. Olen 
aikaisemmin tarkastellut väitöskirja-aineistoa bibliometrisestä, kvantitatiivisesta näkökulmasta ja 
selvittänyt, millaista tutkimuskirjallisuutta väitöskirjoissa on käytetty lähteenä.  

Esitelmässä analysoin väitöskirjojen aineistoja kahdesta näkökulmasta. Ensinnä tarkastelen, 
keiden puhetta oikeastaan on tutkittu, kun on tutkittu murteita, ja miten tutkittavien ihmisten 
valikoiminen on perusteltu. Toisekseen tarkastelen, mitä kielellisiä seikkoja väitöskirjoissa on 
tarkasteltu ja miten piirteiden valinta on perusteltu.  

Se, keiden puhetta on kunakin aikana tutkittu ja miten sekä millä perusteella nämä ihmiset on 
valikoitu murteen puhujiksi, paljastaa myös joitain seikkoja tutkijoiden kieli-ideologioista. Myös 
tarkasteltavien piirteiden valinta kertoo siitä, minkä tutkijat ovat eri aikoina ajatelleet olevan 
kiinnostavaa ja merkityksellistä kielen alueellisen vaihtelemisen tutkimisessa. 
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Sari Ahola 

Jyväskylän yliopisto 

Sujuvaa, mutta viron kielen vaikutusta  
– suomen kielen ääntäminen suullisen kielitaidon arvioinnissa 

Tarkastelen esityksessäni yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason tutkintoon osallis-
tuneiden vironkielisten osallistujien suullisen kielitaidon arviointia. Keskityn tarkastelussa ennen 
kaikkea ääntämiseen ja sen merkitykseen arvioinnissa. Ääntäminen ja fonologinen hallinta ovat 
yksi seitsemästä kriteeristä, joiden perusteella yleisten kielitutkintojen arvioijat antavat 
taitotasoarvion tutkintoon osallistuneen suullisesta kielitaidosta. Esitelmän aineisto on hankkeesta 
Aksenttiperseptiot yhteiskunnan portinvartijana, jossa tutkimuksen fokuksena on ääntämisen 
vaikutus suullisesta kielitaidosta tehtäviin arvioihin. Viroa ensikielenään puhuvat ovat yksi 
hankkeen viidestä ensikielen ryhmästä.  

Arvioijat yleensä tunnistavat vironkieliset puhujat tietyistä piirteistä, kuten intonaatiosta, äänteen 
puuttumisesta ja soinnillisista konsonanteista. Sukukielisyys voi auttaa tuottamisessa, mutta 
sosiaalisissa tilanteissa vieraskielisellä aksentilla saattaa olla suurempi merkitys kuin esimerkiksi 
tuotoksen ymmärrettävyydellä. Lisäksi arviointitilanteessa arvioijan henkilökohtaiset kokemukset ja 
mieltymykset vaikuttavat arvioinnin taustalla. Esityksessäni kuvailen, miten yleisten kielitutkintojen 
arvioijat (N = 45) sanallistavat kymmenen vironkielisen puhujan ääntämistä ja kuinka ääntäminen 
vaikuttaa arvioijien käsityksiin puhujan kielitaidosta. Lisäksi erittelen, mikä merkitys ääntämisen ja 
fonologisen hallinnan kriteerillä on osallistujan saamaan arvioon suullisesta kielitaidosta. 
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Terhi Ainiala  

Helsingin yliopisto  

Jarmo Jantunen 
Jyväskylän yliopisto 

Slanginimet Hesa ja Stadi Suomi24-keskusteluaineistossa 

Slanginimiä Hesa ja Stadi on tutkittu viime aikoina useissa töissä mm. haastattelu- ja lomake-
kyselymenetelmin (Ainiala & Lappalainen 2010; Ainiala 2013; ks. myös Paunonen 2010). 
Tutkimukset paljastavat, että näihin nimiin liitetään usein vahvoja affekteja ja käyttöä koskeva 
normeja: moni esimerkiksi pitää Stadia syntyperäisten helsinkiläisten ja Hesaa puolestaan muualta 
tulleiden ja maalaisten käyttämänä nimenä. 

Esitelmässämme kuvaamme korpusavusteista onomastiikkaa, jossa hyödynnetään korpus-
aineistoja ja -menetelmiä mm. nimien yleisyyden, vaihtelun ja kontekstisidonnaisuuden 
tarkastelussa (Ainiala & Jantunen 2017). Aineistonamme on Suomi24-verkkokeskustelukorpus, 
joka on koottu Suomen suurimmasta keskustelufoorumista. Se sisältää keskustelut vuosilta 2001–
2015 ja on käytettävissä Korp-hakuliittymän kautta. Aineiston koko on n. 2,5 miljardia sanaa. 

Analyysi toteutetaan hyödyntäen korpusavusteisen diskurssintutkimuksen ja fraseologia-
tutkimuksen menetelmiä. Alustavan tutkimuksen (Ainiala & Jantunen 2017) mukaan Stadin ja 
Hesan fraseologiset piirteet eroavat selvästi toisistaan mm. kollokaatioiden, klustereiden ja 
avainsana-analyysin avulla löydettyjen semanttisten assosiaatioiden osalta. Esitelmässämme 
syvennämme aiempaa määrällistä analyysia ja tarkastelemme Stadin kytkeytymistä 
slangisanastoon ja Hesan kytköstä liikkumisen diskurssiin. 
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Terhi Ainiala 

Helsingin yliopisto 

Tiina Räisä 
Tampereen yliopisto 

Paula Sjöblom 
Turun yliopisto 

Instituution identiteetin rakentuminen nimen avulla:  
tapaus Tampereen yliopisto 

Henkilönnimen valinta on tapa asemoida yksilö sosiaalisesti, ja nimenanto on yleensä moni-
vaiheinen prosessi. Myös instituution nimen valintaan ja tätä koskevaan julkiseen keskusteluun 
liittyy samoja piirteitä.  

Selvitämme kolmen instituution fuusiota ja yhdistymishankkeen etenemistä ja konkretisoitumista 
nimenantoprosessin kautta. Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun sulautuminen yhdeksi yliopistotoimijaksi näyttäytyy julkisuudessa kriisinä: 
vanhasta identiteetistä luopuminen ja uuden instituution rakentuminen kilpistyy nimestä käytävään 
neuvotteluun. Mediassa nimiehdotuksia arvotetaan ja kritisoidaan.  

Tavoitteenamme on selvittää uuden instituution identiteetin rakentumista nimen avulla sekä kuvata 
nimenantoon liittyviä diskursiivisia käytänteitä. Empiirinen aineisto koostuu mediateksteistä 
(perinteinen ja sosiaalinen media) vuosilta 2016–2017. Fokus on nimivaihtoehtoja käsittelevissä 
argumenteissa. Alustavat tulokset osoittavat, että nimenanto kytkeytyy kilpailuun globaaleilla 
korkeakoulumarkkinoilla sekä median logiikkaan, laajemmin hahmotettuna medioituneeseen 
kulttuuriin. 
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Heini Arjava 

Helsingin yliopisto 

Laulumusiikin prosodiasta  
– suomen tavupituuksien sopeutuminen laulumusiikkiin 

Kielen ja musiikin rytmejä on vertailtu paljon abstrakteina ilmiöinä, mutta vähemmistöön jäänyt 
laulukorpustutkimus tuo esiin myös kielen ja musiikin yhteensaattamisen prosodiset ongelmat. 
Musiikin asettamissa rytmisissä raameissa tavujen määrää ja laatua ei voi varioida vapaasti, ja 
kiinnostava kysymys on, miten sanoittajat reagoivat tähän kielellisillä ratkaisuillaan.  

Koska taidemusiikin segmenttien (sävelten) pituusvaihtelu on perinteisesti paljon laajempaa kuin 
kielen tavujen, kielestä ei aina löydy suoraa vastinetta musiikin kestosuhteille. Siksi tutkin, missä 
suhteessa musiikin ja tavujen segmenttipituudet ovat korpuksissa ristiriidassa keskenään. 
Pyritäänkö lauluissa välttämään lyhyitä tavuja pitkillä äänteillä, jotka ylittävät suhteelliselta 
pituudeltaan normaalin puherytmin? Entä kuinka raskasta foneettista materiaalia pakataan lyhyille, 
puherytmiä tiiviimmille nuoteille? Hypoteesini on myös, että sonoriteetilla ja iskutuksella on rooli 
pituusristiriitojen havainnoinnissa ja hyväksyttävyydessä, ja lisämausteen problematiikkaan tuo 
suomen luonne kvantiteettikielenä.  

Pilottiaineistoni koostuu uudelleensanoitetuista suomenkielisistä lauluista, jotka edustavat eri 
genrejä ja lähtökieliä. Aineiston jokainen sävel ja tavu on annotoitu rytmisten ja foneettisten 
piirteiden mukaan taulukoksi, jonka avulla musiikin ja kielen segmenttipituuksia voi vertailla 
tilastollisin menetelmin. Esitelmässäni esittelen aineistoni pohjalta lauletun kielen rytmisiä 
ongelmakohtia. 
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Mariann Bernhardt 

Turun yliopisto 

Mordvan erisnimien morfosyntaksi 

Esitelmässäni tarkastelen ersä- ja mokšamordvan henkilö- ja paikannimien morfosyntaksin 
erityispiirteitä. Käytän aineistonani vanhoja folkloretekstejä ja uudempaa kirjakielistä materiaalia. 
Mordvalaiskielissä määräisyyttä voidaan ilmaista determinatiivisella taivutuksella, mutta erisnimien 
määräisyys jää usein ilmaisematta. Tarkastelen tapauksia, joissa erisnimet ovat deter-
minatiivisessa taivutuksessa. Näissä tapauksissa taivutustyypin valinta ei ole sidoksissa referentin 
määräisyyteen. Taivutustyypin valintaperiaatteet ovat erilaisia ersä- ja mokšamordvassa. Ersän 
kirjakielessä henkilönimet esiintyvät determinatiivisessa taivutuksessa vain kieliopillisin perustein. 
Murteissa vaihtelu on kuitenkin suurempaa, ja joissakin ersän murteissa henkilönimen taivutuksella 
voidaan osoittaa, että kyseessä on keskustelun osallistujille tuttu henkilö. Mokšassa henkilönimien 
taivutustyyppiin vaikuttavat nimen tyyppi ja sen funktio lauseessa. Kutsumanimet ovat usein 
determinatiivisessa taivutuksessa, mutta vokatiivisessa funktiossa niiden taivutustyyppi muuttuu. 
Paikannimien taivutustyypin valintaan vaikuttavat mordvalaiskielten sijajärjestelmä sekä 
paikannimen kategoria ja nimen semanttinen läpinäkyvyys. Kieliopillisissa sijoissa paikannimet 
ovat yleensä determinatiivisessa taivutuksessa, kun taas paikallissijoissa ne esiintyvät 
perustaivutuksessa. Tämä ei päde semanttisesti läpinäkyviin nimiin: ne ovat determinatiivisessa 
taivutuksessa myös paikallissijoissa. 
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Ylva Biri 

University of Helsinki 

Teaching the Lingua Franca:  
Teachers’ perceptions on the diversity of English 

English exhibits variation across the globe and has a unique status in international communication. 
Researchers of English as a Lingua Franca (ELF) encourage diversifying the notion of English also 
in the teaching of English as a second or foreign language. Yet despite these efforts, English and 
“English culture” in language teaching and teaching materials continues to be restricted to the 
native Inner Circle-varieties spoken in Great Britain and the United States.  

Approaching diversity from the perspective of applied linguistics, this presentation draws on data 
from a questionnaire that was sent to teachers of English as a foreign language in Finland. The 
results investigate teachers’ perceptions on the definition of English as a lingua franca, on whether 
geographical variation or specific linguistic variants should be addressed in classroom, and 
whether they feel teaching them is realistically possible. Teachers’ perceptions on the diversity of 
English as defined in the Finnish National Core Curricula implemented in 2016 are also discussed.  

The results show that Finnish teachers understand the importance of addressing the diversity of 
English and cultural differences within the anglosphere. Teachers generally also believe 
themselves to have the necessary knowledge, professional skills and teaching materials to teach 
about linguistic and cultural diversity, but challenges stem from lack of time as well as pupils’ 
preconceptions and low motivations. 
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Anna Dannenberg 
Helsingin yliopisto 

I (don't) think:  
lauseesta adverbiksi? 

Osana spontaanin puheen rakenteita käsittelevää väitöstutkimustani pyysin koehenkilöitä 
merkitsemään englanninkielisestä puheesta litteroituun tekstiin syntaktiset lauserajat. Noin 10 000 
sanan aineiston segmentointiin osallistui viisi englannin natiivipuhujaa sekä 20 suomenkielistä 
englannin kielen yliopisto-opiskelijaa. Jokaisen tekstikatkelman segmentoi toisistaan riippumatta 
kuusi eri ihmistä.  

Vaikka spontaanin puheen syntaktinen rakenne ei aina ole yksikäsitteinen, segmentoijat olivat 
lauserajoista keskenään melko yksimielisiä ja osasivat sijoittaa ne syntaktisesti pääosin oikeisiin 
kohtiin. Yksi yllättävän hankala rakenne aineistosta kuitenkin paljastui: pää- ja sivulauseesta 
koostuva virkerakenne I (don't) think | (that) S. Oli jopa tapauksia, joissa sanan think jälkeistä 
lauserajaa ei ollut merkinnyt yksikään kuudesta segmentoijasta, eivät suomen eivätkä englannin 
natiivipuhujat.  

Tulos viittaa siihen, että I (don't) think on niin kiteytynyt ilmaus, ettei sitä aina enää hahmoteta 
kieliopillisesti subjektista ja predikaatista koostuvaksi lauseeksi. Toisaalta aineistossa suunnilleen 
yhtä usein esiintyvä you know tunnistettiin lauseeksi lähes poikkeuksetta, jopa toisen lauseen 
keskelle upotettuna ja litteroituna muotoon yknow. Mahdollisesti I (don't) think -rakenteen 
kieliopillistumista edistää merkitykseltään ja esiintymisympäristöiltään samankaltaisten adverbien 
ja vakiintuneiden fraasien (surely, naturally, of course) malli, joka you know -rakenteelta puuttuu. 
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Hannele Dufva & Katja Mäntylä 

Jyväskylän yliopisto 

Ikä vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa 

Varhennettu vieraiden kielten opetus on eräs nykysuomalaisen kielikoulutuspolitiikan keskeisistä 
kysymyksistä. Julkituotuna tavoitteena on erityisesti kielitarjonnan lisääminen ja mahdollisuuksien 
tarjoaminen oppijoille ”etnisestä taustasta, sukupuolesta tai paikkakunnasta riippumatta”. Taustalla 
on myös vahvasti ajatus lasten ”varhaisen kielenoppimisen kyvyn hyödyntämisestä” (OPH 2017). 
Kielentutkimuksessa tämä ajatus puolestaan liittyy erityisesti hypoteesiin ns. kriittisestä periodista, 
kielenomaksumisen herkkyyskaudesta. Esitelmämme perustuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa 
olemme tarkastelleet, miltä iän ja uuden kielen oppimisen suhde näyttää viimeaikaisten 
tutkimusten valossa. Onko olemassa yksi kriittinen periodi – vai erilaisia herkkyyskausia? Kehitty-
vätkö eri kielelliset taidot samanaikaisesti vai onko niillä eri herkkyyskausia? Millainen on iän 
vaikutus, jos tarkastellaan aivojen kypsymistä, sensoristen ja motoristen prosessien kehittymistä – 
tai sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja? Miten ikä ja oppimisprosessin eksplisiittisyys/implisiittisyys 
liittyvät yhteen? Miten tämä tutkimustieto tulisi suhteuttaa kielten opettamiseen ja sen pedagogisiin 
käytänteisiin? 
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Lauri Haapanen 

Helsingin yliopisto 

Kieltenvälinen siteeraus journalistisissa jutuissa 

Siteerauksella on keskeinen rooli journalismissa. Kansainvälistyvässä mediamaisemassa 
siteerausta tapahtuu usein myös kielten välillä silloin, kun haastattelu tehdään yhdellä kielellä 
mutta juttu kirjoitetaan toisella. Olen nimennyt ilmiön kieltenväliseksi siteeraukseksi (translingual 
quoting). Vaikka kieltenvälinen siteeraus on toimitustyön arkea, sitä ei juurikaan käsitellä 
toimitustyön opaskirjoissa ja toimitusten ohjeistuksissa. Sama niukkuus pätee myös tutkimus-
kirjallisuuteen.  

Esitelmässäni kerron medialingvistisestä projektistani, joka käynnistyy kesäkuussa 2018. 
Projektissa selvitän, miten toimittajat rekontekstualisoivat haastattelupuhetta kielenvälisessä 
siteerauksessa ja minkälaiset siteerausstrategiat tätä prosessia ohjaavat. Tutkimuksessa kerättävä 
aineisto dokumentoi yksityiskohtaisesti lehtijuttujen kirjoitusprosessin eli jutun suunnittelun, 
haastattelut ja muun tiedonhankinnan sekä kirjoittamisen ja editoinnin. Menetelmällisesti 
aineistossa ja sen analyysissä yhdistyvät tutkijan ja toimittajan näkökulmat.  

Projektin tutkimusluvat hankitaan niin kattavina, että aineisto voidaan avata myös muille tutkijoille. 
Näin monitieteinen tutkimusprojekti, jossa yhdistyvät soveltava kielentutkimus sekä journalismin, 
kääntämisen ja kirjoittamisen tutkimus, edistää akateemista tutkimusta sekä näiden alojen piirissä 
että niiden välillä.  

Lisäksi projektin puitteissa valmistellaan EU-projektia, joka laajentaa median monikielisyyden 
tutkimusta sähköisiin viestimiin. 
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Mia Halonen, Tuija Hirvelä & Reeta Neittaanmäki 

Jyväskylän yliopisto 

Kriteerien ulkopuoliset tekijät S2-puhujien suullisen kielitaidon arvioinnissa 

Tarkastelemme esitelmässämme viiden S2-puhujaryhmän – ensikieleltään arabian-, suomen-
ruotsin-, thain-, viron- ja venäjänkielisten – suullisen kielitaidon arviointia yleisten kielitutkintojen 
(YKI) suomen kielen testissä. Fokuksessamme on, miten kriteeriperustaisessakin arvioinnissa 
myös muut tekijät, esimerkiksi ääntämistavan tuttuus, ensikielen tunnistaminen tai oletukset 
ensikielistä ja puhujaryhmiin liitetyt stereotypiat vaikuttavat arvioihin.  

Esittelemme aineistosta esimerkiksi sitä, mitkä puhumisen arviointikriteerit selittävät vahvimmin 
suullisen kielitaidon yleisarviota ja miten ensikielen tunnistaminen – väärin tai oikein – vaikuttaa 
arvioihin ja puhujan taitojen ja puheen piirteiden kuvauksiin. Esittelemme ja puramme näitä 
tilastotieteellisen analyysin esille nostamia suuria linjoja pohtimalla, millaisia mahdollisesti 
stereotypiointiin ja muita (kieli-)ideologisiin asenteisiin liittyviä tekijöitä näiden tendenssien taustalla 
voisi olla.  

Esitelmä pohjaa hankkeeseemme Aksenttiperseptiot yhteiskunnan portinvartijana, jossa tutkitaan 
ääntämisen vaikutusta ko. puhujaryhmien suullisen kielitaidon arvioihin. Hankkeen aineisto 
koostuu puhujaryhmittäin 10 näytteestä (yht. N = 50), jotka 45 YKIn arvioijaa arvioi eri osa-
alueittain asteikolla 1–6. Tämän lisäksi he kuvasivat näytteitä yleisesti avovastauksin ja antoivat 
avoperusteluineen ja varmuusasteineen (1–4) arvion puhujien ensikielestä. 
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Arja Hamari & Rigina Ajanki 

Helsingin yliopisto 

Kahden kielen kielioppi yksissä kansissa 

Esitelmämme liittyy projektiin, jonka tavoitteena on kuvata mordvalaiskieliä, ersää ja mokšaa, 
yhdessä kieliopissa. Kielet ovat keskenään läheistä sukua, ja varsinkin aiemmassa tutkimuksessa 
niitä on pidetty mordvan kielen kahtena päämurteena. Tästä syystä kielten kieliopit ovat perin-
teisestikin sisältäneet molempien kielimuotojen kuvaukset. Useimpien nykytutkijoiden mukaan on 
kuitenkin perusteltua puhua kahdesta erillisestä kielestä, ja tämä on myös mordvalaisten oma 
käsitys.  

Hankkeemme noudattaa osin perinteistä linjaa esitellessään ersän ja mokšan rinnakkain, mutta 
tavoitteenamme on paitsi kuvata kielten välisiä yhtäläisyyksiä myös analysoida aiempaa täsmälli-
semmin niiden välisiä kieliopillisia eroja. Tällä tutkimusotteella pyrimme antamaan aiempaa 
syvällisemmän kuvan ersän ja mokšan kieliopillisista piirteistä kummankin kielen omilla ehdoilla.  

Kielioppimme alkuaskeleet on otettu artikkelissa, jonka olemme laatineet tekeillä olevaan 
kokoomateokseen Oxford Guide to the Uralic Languages (toim. Johanna Laakso, Mariann Bakró-
Nagy & Elena Skribnik). Artikkelissa kuvaamme mordvalaiskielten peruskieliopin niin fonologian, 
morfologian kuin syntaksinkin osalta. Artikkelin parissa työskenteleminen on antanut meille 
mahdollisuuden pohtia kieliopin kuvaamista kokonaisuudessaan ja luonut pohjan laajemman 
kieliopin laatimiseen. Esitelmässämme kartoitamme artikkeliin pohjaten, millaisia erityispiirteitä, 
mahdollisuuksia ja haasteita kahden kielen kieliopilla on. 
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Jukka-Pekka Hammari 

Turun yliopisto 

Lauseopillisen kuvauksen (neo)strukturalistisesta muodosta 

Noam Chomskyn Syntactic Structures (1957) julkaistiin 60 vuotta sitten. Nykytilanne äänne-, 
äännemuoto-, muoto- ja lausemuoto-opin seikkojen kuvauksessa on hyvä. Millaiseksi lauseopin 
muotoilu olisi siis nykyään käsitettävä? Amerikkalaismallinen teoreettisten tavaramerkkien 
sarjatuotanto akateemisille markkinoille synnyttää vaikutelman, että kaikki pitäisi aloittaa aina 
uudelleen. Itse olen pysynyt yleisstrukturalistisessa kehyksessä – tavoitteenani on ollut laatia 
säällinen tilinpäätös Paavo Siron aloittamalle loogis-strukturalistiselle uudistusohjelmalle ja 
osoittaa, miten poststrukturalistisesta kaaoksesta teoriatehtailuineen päästäisiin neostruktura-
listiseen vaiheeseen, jossa strukturalismin kritiikki olisi otettu huomioon ja saavutukset 
kumulatiivisesti integroitu osaksi yhtenäistä kuvausta (vuosien 2008–2017 esitykseni). Klassisen 
strukturalismin ratkaisumallien yksioikoisuus, mekanistisuus ja kaavamaisuus ilmeni GT-teoriassa 
anglistisuutena, yliolkaisena suhtautumisena kielitypologiaan ja -aineistoon ja merkityksen 
laiminlyöntinä. Morfofonologian ja morfosyntaksin tuloksia voidaankin käyttää syntaksin 
uudelleenarvioon – mm. lausemuotoisten ilmausten pohjarakenteen selvitykseen. Käsittelen 
sanaston ja kieliopin suhdetta, lauseen pää- ja sivujäsenten luonnetta, suhdetta ja merkintää, 
osailmausten suhdetta, puukuvainten ongelmia ym. Selvitykseni liittyvät Siron, Osmo Ikolan ja 
Kalevi Wiikin käsityksiin. 
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Markus Hamunen 
Helsingin yliopisto 

ei kualematat mailmaa läpäse:  
suomen MATTA-rakenteen tulkinnasta 

Analysoin suomen 3. infinitiivin abessiivin (syömättä) käyttöä adverbiaalina ja sen merkitys-
tulkintoja finiittiverbillisissä konteksteissa. Aineistona on infinitiivimuodon adjunktikäyttöjä 
murrekorpuksista (esim. söivä oikke suremat, DMA, Honkilahti). Nimeän adjunkti-infinitiivin 
MATTA-rakenteeksi erotukseksi olla ~ jäädä ~ jättää syömättä tyyppisistä verbirakenteista.  

Avaan ISK:n (§ 515) luonnehdintaa MATTA-rakenteesta (T)EN- (syöden) ja MALLA-rakenteen 
(syömällä) viitekehyksenä kognitiivinen kielioppi (Langacker 1987, 1991) sekä konstruktiokielioppi 
(Hilpert 2014). MATTA-rakenne on semanttisesti kompleksinen: (1) abessiivi on negaatioon (ei) ja 
karitiivisuuteen (syömätön) rinnastuvaa kielteisyyttä tai puuttumista, jotka kognitiivisessa 
kieliopissa kuvataan kompleksisena kohtauksena. Se tarkoittaa myönteisyyden implikaatiota osana 
abessiivin käsiterakennetta. Mikä tällöin on MATTA-rakenteen abessiivin synnyttämän 
käsiterakenteen ja (T)EN- ja MALLA-rakenteiden suhde? Toiseksi infinitiiveillä ei ole omaa 
tempusmerkintää; adjunkti-infinitiivit ankkuroituvat finiittiverbin tempusaikaan. Tapahtumattomuus 
on siis finiittiverbin aikaista. Sen sijaan kiellon taustalle hahmottuva implikoitu tapahtuvuus voi 
saada muitakin ajallisia tulkintoja kuin samanaikaisuus. (2) Mihin aikaan tällaiset tulkinnat 
kiinnittyvät? Tarjoan esitelmässäni näihin kahteen kysymykseen vastaukset yhtenäisessä 
viitekehyksessä. 
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Veera Hatakka 

Helsingin yliopisto 

Predikatiivi- ja intransitiivilause muuttumattoman ja muuttuvan värin kuvauksessa 

Esitelmässäni käsittelen predikatiivi- ja intransitiivilauseita värisyyden kuvauksen välineinä. 
Tarkastelemani intransitiivilauseet rakentuvat värinnimikantaisten essentiaaliverbien (esim. 
sinertää, harmahtaa, punoittaa) ympärille. Predikatiivilauseissa predikatiivina on väriadjektiivi.  

Tutkimuksessa huomio kiinnittyy kuvailtavan värisyyden luonteeseen, sen dynaamiseen 
ohimenevyyteen ja staattiseen vivahtavuuteen. Selvitän, vaikuttaako kuvailtavan tarkoitteen luonne 
ilmaukseen valintaan. Tarkastelen aineistoa aspektin ja lausetyypin näkökulmasta. 
Predikatiivilauseista suuri osa kuvaa staattista värisyyttä (Itä-Saksalainen pakki on harmaa). 
Intransitiivilause taas valikoituu useammin dynaamisen värin kuvaukseen (sormen kynnet 
sinertävät usein). Tässä on kuitenkin vaihtelua, eikä valitusta ilmauksesta voi suoraviivaisesti tehdä 
tulkintaa lauseen aspektista ([Kongo Blue -perunalajikkeen] malto sinertää vrt. naamakin taisi olla 
sininen [kylmästä]). Osittain ilmaukset ovatkin hyvin synonyymisiä (suunlaen ja nielun takaosan 
limakalvot punoittavat vrt. se [päänahan tulehdus] on punainen ja kutisee).  

Verkkokeskustelut entiteetin värisyydestä liittyvät usein tiettyihin aihepiireihin: punaisuus 
oirekertomukseen tai tunnetilaan, oranssius hiusten ja (itserusketetun) ihon väriin, keltaisuus 
alkoholinkäytön aiheuttamiin maksahäiriöihin. Samat aiheet toistuvat sekä intransitiivi- että 
predikatiivilause-esimerkeissä. Keskustelunaiheet vaikuttavat osaltaan ilmausten aspektitulkintaan. 
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Mikko Haule 

Helsingin yliopisto 

Ranskan ja suomen kausaalikonjunktioiden subjektiivisuus 

Kausaalikonjunktioita on tutkittu eri kielissä useista eri näkökulmista. Monissa tutkimuksissa (mm. 
Pander Maat & Degand 2001; Pit 2003; Stukker & Sanders 2012) konjunktioiden käyttöä luoki-
tellaan sen mukaan, kuinka subjektiivisesti kausaalinen suhde luodaan, toisin sanoen kuinka 
puhuja osallistuu kausaalisen suhteen rakentamiseen. Kausaalinen suhde esimerkissä (1), jossa 
puhuja ainoastaan raportoi suhteen, on objektiivisempi kuin esimerkissä (2), jossa puhuja on myös 
vastuussa toiminnasta. Esimerkissä (3) puhuja toimii päättelijänä, joten suhde on vieläkin 
subjektiivisempi. Subjektiivisuuden astetta voidaan mitata myös monella muulla muuttujalla, kuten 
kausaalisessa suhteessa esiintyvillä persoonamuodoilla ja aikamuodoilla. 

(1) Matkapuhelin hajosi, koska se putosi maahan. 
(2) Ostin matkapuhelimen, koska edellinen oli hajonnut. 
(3) Matkapuhelin on varmaankin pudonnut maahan, koska se on rikki. 

Esitelmässäni vertailen suomen koska, sillä ja kun -konjunktioiden käyttöä ranskan konjunktioiden 
parce que, car ja puisque käyttöön. Aineisto koostuu ranskan- ja suomenkielisestä kauno-
kirjallisuudesta. Luokittelen konjunktioiden esiintymiä subjektiivisuuteen liittyvien useiden eri 
muuttujien mukaan ja selvitän määrällisesti, minkälaisissa yhteyksissä konjunktiot tyypillisesti 
esiintyvät ja millaisia vastaavuuksia ranskan ja suomen konjunktioiden välillä on. 
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Laura Hekanaho 

University of Helsinki 

A mixed methods approach to analyzing qualitative data 

As a part of my PhD in English philology, I study so-called nonbinary pronouns – pronouns that can 
be used to refer to someone who does not identify (exclusively) as female or male, and does not 
wish to be referred to with he or she. Nonbinary pronouns include the use of singular they and 
various ‘neopronouns’ such as ze and xe. Attitudes towards nonbinary pronouns were elicited with 
open answer questions as a part of a larger online survey concerning 3rd person singular 
pronouns. The questions about nonbinary pronouns alone resulted in about 25 000 words worth of 
data, while the whole qualitative data set comprises over 138 000 words. As such, efficient 
analysis methods were needed.  

A mixed methods approach was employed. Corpus methods were used first to distinguish 
keywords, after which a thematic analysis guided by these results was performed to gain a more 
detailed understanding of the underlying themes.  

The participants’ responses regarding nonbinary pronouns will be used to demonstrate the 
methods. For example, two sets of keywords were detected in the responses regarding nonbinary 
they: plural, incorrect, wrong, and awkward, confusing, weird. The thematic analysis tied these into 
a common theme of arguments against nonbinary they, distinguishing between arguments made 
based on ‘grammatical correctness’ and arguments based on personal feelings. The methods 
helped discover prevalent themes and understand the participants’ reactions towards nonbinary 
pronouns better. 
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Irina Herneaho 

Helsingin yliopisto 

Humanisaatio diskursiivisena strategiana kansalaisaktivismissa 

Väitöskirjassani tutkin, miten nk. pakolaiskriisiä merkityksellistetään politiikan diskurssissa sekä 
kansalaistoiminnassa. Esitelmässä keskityn kansalaisyhteiskunnan Oikeus elää -verkoston 
tuottamaan sosiaalisen median aineistoon. Tarkastelen humanisaatioksi nimittämääni diskursiivista 
strategiaa, jossa turvapaikanhakijoista luodaan kuvaa inhimillisinä, tuntevina subjekteina, jotka 
kuuluvat saman moraalisen yhteisön jäseniksi (Kirkwood 2017). 

Väitöstutkimus pohjautuu kriittisen diskurssintutkimuksen viitekehykseen, jossa kiinnostus 
kohdistuu diskurssin rooliin eriarvoisuuden tuottamisessa ja uusintamisessa. On vain vähän 
tutkittua tietoa siitä, millaisin kielellisin keinoin maahanmuuttajien tai tarkemmin turvapaikan-
hakijoiden oikeuksia puolustetaan. Tämän selvittämiseksi sovellan tutkimuksessa myös positiivista 
diskurssianalyysia (esim. Bartlett 2012), joka painottaa kielenkäytön emansipatorisia ja 
hegemoniaa haastavia mahdollisuuksia. 

Aineistossa käytettyjä humanisaation kielen keinoja ovat mm. eksplisiittinen ihmiseksi 
kategorisointi, perhe- ja muihin ihmissuhteisiin viittaavat nimitykset sekä mentaaliset, 
kommunikaatio- ja tunneverbit. Suhteutan alustavia analyysituloksia aiemmin tekemääni 
tutkimukseen eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien maahanmuuttodiskursseista.  

Lähteet  

Bartlett, T. 2012: Hybrid voices. New York: Routledge. 

Kirkwood, S. 2017: The humanisation of refugees. – Journal of Community & Applied Social 
Psychology 27 s. 115–125. 
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Pirjo Hiidenmaa 

Helsingin yliopisto 

Dialogisuus tiedonkerronnassa 

Kielenkäytön dialogisuus on ollut Bahtinista lähtien olennainen osa kielenkäytön ja erityisesti 
tekstien tulkintaa: tekstien katsotaan olevan toiseen suuntautuneita, ja teksteissä on kuultavissa 
merkkejä useista lähteistä tai äänistä (ks. Lähteenmäki 2009). Tätä ajatusta on jalostettu 
kielentutkimuksessa eteenpäin. On syntynyt tutkimussuuntia, joissa tutkitaan tekstien 
moniäänisyyttä, intertekstuaalisuutta ja interdiskursiivisuutta (näistä ks. Virtanen 2015). 

Tarkastelen esitelmässäni dialogisuutta ja sitoutumisen ilmenemistä tietokirjallisuuden kerronta-
keinona. Hyödynnän tarkastelussani Martinin ja Whiten suhtautumisen teoriaa (2005). Tarkastelen 
erityisesti sitä, miten tekstissä luodaan joko laajentuva tai supistuva dialoginen tila sekä sitä, miten 
kirjoittaja sitoutuu kertomaansa.  

Aineistonani on joukko 2010-luvun tietoteoksia. Aineistoni koostuu tutkijoiden kirjoittamista 
yleistajuisista ja ammatillisista teoksista sekä toimittajakirjailijoiden kirjoittamista tietoteoksista.  

Tarkastelen erilaisia dialogisuuden ja moniäänisyyden ilmenemismuotoja ja osoitan niiden 
yhteyksiä tekstien kerrontastrategioihin. 

Lähteet 

Lähteenmäki, Mika 2009: Dialogisuuden lähteillä. Oppihistoriallinen näkökulma Bahtinin 
dialogiseen kielikäsitykseen. – Puhe ja kieli 29 (2) s. 63–74. 

Virtanen, Mikko 2015: Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Väitöskirja. Helsingin 
yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. 
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Katri Hiovain 

University of Helsinki 

Evaluation of Quantity Patterns in North Sámi Varieties 

This work presents the first results of a phonetic experiment on North Sámi quantity and its areal 
and dialectal variation. The North Sámi language belongs to the Western group of the Sámi 
languages, which are a part of the Finno-Ugric language family. There are approximately 25 000 
North Sámi speakers altogether in three states, Norway, Sweden and Finland. The North Sámi 
language is divided into four main dialect groups: Western and Eastern Finnmark Sámi, Torne 
Sámi and Sea Sámi. This work focuses on describing and comparing the phonetic realization of 
quantity patterns in the two Finnmark dialects.  

The aim of this work is divided to two main tasks: 1) providing a phonetic description of the North 
Sámi quantity patterns, 2) evaluating dialectal variation and majority language influence on the 
phonetic realization of the quantity patterns. In the Norwegian variety of Finnmark Sámi, the 
quantity patterns can be expected to be produced less by means of length but more tonally, 
reflecting the tonal characteristics of Norwegian.  

The preliminary results of the absolute mean segmental duration values show that for the Western 
Finnmark Sámi speakers, the length of V1 was less influenced by the quantity degree of the C2. 
Instead, the quantity opposition shows more clearly in the length of C2. Contrastively, the Eastern 
Finnmark Sámi speakers produced the three-way quantity contrasts very clearly by the length of 
V1. 
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Sami Honkasalo 

Helsingin yliopisto 

Indiana Jones -stereotypia kenttälingvistiikassa 

Esitelmässäni käsittelen kenttälingvistiikassa ilmenevää Indiana Jones -stereotypiaa ensisijaisesti 
alan oppikirjojen ja perusteoksien kautta. Se, millaisia kuvia uuden sukupolven tutkijoille välitetään 
kenttätutkijasta vaikuttaa epäsuorasti myös itse kielenkuvauksen laatuun. Indiana Jones -stereo-
typia vaaroja uhmaavasta ja yksin toimivasta tutkijasta ongelmien ympäröimässä sekä fyysisesti 
että kulttuurillisesti eksoottisessa ympäristössä on vakiintunut osaksi kenttälingvistiikaa. Termi 
mainitaan ajoittain jopa sellaisenaan alan kirjallisuudessa (esim. Bowern 2008: 14; Chelliah & de 
Reuse 2011: 85). Lisäksi läheiset termit, kuten Yksinäinen ratsastaja (Lone Ranger) osoittavat 
stereotypian laajuuden. Termien käsittely negatiivisessa sävyssä osoittaa, että tietoisuus 
stereotypioihin liittyvistä ongelmista on kasvanut. Kenttätutkimuksen romantisointi ja implisiittinen 
vaikeuksien ihannointi kertovat kuitenkin ”Indiana Jones -syndrooman” jatkuvuudesta kenttä-
lingvistiikassa. Osoitan, että maskuliinisuuden ylipainottamisen lisäksi Indiana Jones -stereotypia 
korostaa vahvasti lisäksi yksilöllistä suoriutumista kielen dokumentoinnissa. Esitelmän lopuksi 
tarjoan vaihtoehtoja Indiana Jones -kenttätyölle.  

Lähteet 

Bowern, Claire 2008: Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
and New York: Palgrave Macmillan. 
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Terhi Honkola 

University of Turku / University of Tartu 

Quantitative analysis of language contacts within the Finnic group 

Finnic languages have been vigorously studied since the beginning of the 20th century with 
traditional linguistic methods. Nevertheless, there is as yet no uniform view on the history of the 
Finnic-speaking area and how the Finnic languages have taken shape. The challenges in detecting 
the past of the Finnic group are largely due to the contacts within the group. We study here the 
language contacts within the Finnic group with quantitative methods adopted from biology. In 
addition, we estimate the number of Finnic languages with quantitative methods, as the suggested 
number of Finnic languages has varied due to its dialect continuum like nature. We study contacts 
by calculating “language flow” between languages in a comparable way as gene flow is calculated 
between biological populations. We calculate language flow with BAPS, which is a model-based 
clustering method used in population genetics to cluster genetic data and to define the direction 
and strength of gene flow between populations. We study this question with Atlas Linguarum 
Fennicarum, which describes lexical, morphological and phonological variation in the Finnic 
languages. Several analyses were done with different subsets of ALFE, for example by analyzing 
only old lexical features which had good areal coverage in all of the Finnic languages. Based on 
the preliminary results, we found seven clusters. Furthermore, we see most language flow between 
neighboring languages illustrating the rather recent contacts. 
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Laura Horváth 

Eötvös Loránd -yliopisto (ELTE), Budapest 

On the grammaticalization processes of converb constructions in Udmurt 

In grammaticalized converb constructions in Udmurt, verbs (expressing motion, location, posture, 
or action) tend to function syntactically like main verbs but are interpreted rather as aspectualizers 
while converbs provide the lexical meaning. Not uncommonly, however, these aspectualizers 
retain part of their lexical semantics. Partially due to this feature of these verbs, the same 
aspectual function can be expressed by several aspectual verbs with a different primary lexical 
meaning (for cross-linguistic examples see, e.g. Venda continuous markers, Heine 1993: 57). 

It is worth mentioning, however, that even in case of the same aspectualizer, the primary lexical 
meaning can be retained to different extents with different converbs:  

(1) ogjaulońńi-ja-zy  byźy-sa košk-о,  pe, val. 
dormitory-ILL-3PL run-CVB leave-PRS.3PL PTC be.PST 

 ‘They were running to their dormitory (supposedly).’ 
(marjamoll.blogspot.fi/2013/07/, accessed 01.26.2018) 

(2) śulem  šuna-sa  košk -е. 
heart   melt-CVB  leave-PRS.3SG 

 ‘It makes your heart melt.’  
(udmurto4ka.blospot.fi/2013/10/, accessed 01.26.2018) 

In my presentation, I examine the grammaticalization processes of verbs combined with converbs 
of different lexical meaning and the same converb constructions in different semantic-pragmatic 
contexts on the basis of blog texts and structured interviews conducted in Tatarstan in 2016.  

Literature  
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Saara Huhmarniemi 
Helsingin yliopisto 

Tunnekausatiivilauseen argumenttirakenne 

Tunnekausatiivilauseet luokitellaan usein omaksi lausetyypikseen, johon kuuluu tunnetta ilmaiseva 
verbi ja partitiivisijainen kokija ja nominatiivisijainen aiheuttaja (1a–b) (Hakulinen & Karlsson 1979; 
VISK § 316, 458, 467, 503, 905; Siiroinen 2001, 2005). 

(1) (VISK § 316, 905) 
a. Mua kaduttaa, nolottaa ja itkettää. 
b. Eräs asia harmittaa. 

Aiheuttajan ja kokijan asema syntaktisessa rakenteessa on tällä hetkellä avoin kysymys. Iso 
suomen kielioppi analysoi aiheuttajan subjektiksi ja kokijan objektiksi (VISK § 467). Syntaktisissa 
malleista aiheuttaja on sijoitettu argumenttirakenteessa ylemmäs kuin kokija (esim. Pylkkänen 
2002) tai kokijan alapuolelle (mm. Nelson 2000). 

Tarkastelen tunnekausatiivilauseiden syntaktisia ominaisuuksia, kuten kongruenssia, anaforien 
sidontaa ja sanajärjestystä. Osoitan, että kieliopillinen aineisto tukee analyysiä, jossa aiheuttaja NP 
sijoittuu argumenttirakenteessa kokijan yläpuolelle. Lausemuotoiset aiheuttajat sen sijaan asettu-
vat kokijan alapuolelle. Tarkastelen myös aiheuttaja NP:n ja perussubjektin eroja. Osoitan 
aiempaan tutkimukseen nojautuen, että aiheuttaja NP on peräisin verbilausekkeen sisältä, toisin 
kuin nk. ulkoinen subjekti (esim. Pylkkänen 2002). 

Täydennän analyysiä katsauksella Suomi24-korpusaineistoon (Aller Media Oy 2014). Aineiston 
perusteella kokija sijaitsee ennen tunnekausatiiviverbiä jonkin verran useammin kuin aiheuttaja 
NP. Aineisto tukee ehdotusta, jossa aiheuttaja on verbilausekkeen sisäinen subjekti. 
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Anne Huhtala, Anta Kursisa & Marjo Vesalainen 

University of Helsinki 

University language students and their multilingualism 

In this presentation, we are interested in university language students and their multilingualism. 
The study belongs to the project MUMMI (motivation – usage – multilingualism – multiculturalism – 
identity) whose starting point was our interest in study motivation of university students who had 
chosen to study a language other than English as their major or one of their minors. We also 
wondered how many languages students know and use, and how they see themselves as 
language users. Apart from this, our presentation focuses on how the students themselves look at 
their multilingualism. As our data we use narrative material (59 texts) gathered from university 
students of German, French or Swedish, by means of an electronic questionnaire. In their texts, 
students write about their motivations for studying the language and reflect on their relationship to 
different languages. In this presentation, we discuss our results from a holistic perspective (e.g. 
Cenoz 2013). The data are analyzed by means of qualitative content analysis. Our preliminary 
results indicate that students know and use a great number of languages in their everyday lives, 
mentioning between 3 and 13 languages by name. They are aware of their proficiency in different 
languages, as well as their functional multilingualism, even though they do not define themselves 
as multilingual explicitly. Their multilingual repertoire seems to be affected by contextual factors 
and is linked to emotions and identity. 
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Tuomas Huumo & Nobufumi Inaba 

Turun yliopisto 

Suomen ulkopaikallissijojen historian vaihtoehtoiset faktat 

Esitelmässämme tarkastelemme kriittisesti ulkopaikallissijojen synnystä viime aikoina esitettyjä 
hypoteeseja (erityisesti Aikio & Ylikoski 2007, tulossa). Vanhastaan on oletettu, että 
ulkopaikallissijapäätteissä esiintyvä -l-aines (talolla, talolta, talolle) on peräisin lokaalisesta -l(A)-
johtimesta, joka on sulautunut yhteen ikivanhojen paikallissijapäätteiden kanssa. Aikio ja Ylikoski 
esittävät uuden hypoteesin päätteiden postpositiosyntyisyydestä: niiden taustalla olisivat 
sijapäätteiksi affiksoituneet yl-vartaloisen postposition taivutusmuodot (nykysuomessa yllä, yltä, 
ylle). Vaikka postposition kieliopillistuminen suffiksiksi on typologisesti tavallinen ja itämeren-
suomessakin havaittu ilmiö (esim. viron -ga-komitatiivipäätteen taustalla on kiistatta postpositio), se 
on ulkopaikallissijojen osalta ongelmallinen sekä äänteellisesti että semanttisesti. Aikion ja 
Ylikosken hypoteesi edellyttäisi runsaasti epäsäännöllisiä äännekehityksiä. Semanttisesti se ei 
selitä ulkopaikallissijojen muita merkityksiä kuin ’päällä’ olemisen. Selittämättä siis jäävät 
’lähistöllä’, ’seudulla’, ’luona’ -tyyppiset spatiaaliset merkitykset. Esitämme, että sekä äänteellisesti 
että semanttisesti uskottavampi selitys on se, että päätteiden -l-aines on lohjennut 
sananvartaloista. Sen ei välttämättä tarvitse olla taustaltaan lokaalinen johdin, sillä lokaalisia 
merkityksiä ovat ilmaisseet vanhat paikallissijapäätteet itse. 
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Tuomas Huumo, Tiina Kelloniemi & Krista Teeri-Niknammoghadam 

Turun yliopisto 

Miten sijaintia liikkuvan kiintopisteen sisäpuolella ilmaistaan? 

Spatiaalisten grammien eli kieliopillisten sanojen (Svorou 1994; Ojutkangas 2005) tutkimuksessa 
on vanhastaan keskitytty tilanteisiin, joissa muuttuja sijaitsee kiintopisteen ulkopuolella, esim. Pallo 
on puun edessä. Muuttuja voi kuitenkin sijaita myös kiintopisteen sisäpuolella, joka tällöin 
hahmotetaan asymmetriseksi. Esimerkiksi teatterissa edessä istuva on lähempänä näyttämöä kuin 
takana istuva. Kiintopistettä, jonka sisäpuolella osallistujat sijaitsevat, voidaan Talmyn (2000: 203–
204) tapaan kutsua sisältäväksi kiintopisteeksi (SK). Myös SK voi joskus liikkua osallistujat 
mukanaan. Esimerkkejä ovat bussi, jonka sisäpuolella on matkustajia, tai letka, joka koostuu 
useasta juoksijasta. Esitelmässämme selvitämme, miten suomen kielen puhujat ilmaisevat 
grammirakenteiden avulla liikkuvan SK:n sisäpuolella olevien osallistujien sijaintia suhteessa 
toisiinsa (istua bussissa toisen edessä) ja suhteessa SK:hon itseensä (istua bussin perällä). 
Päähuomiomme kohteena ovat ETU–TAKA-akselilla sijaintia kuvaavat grammit: semanttisesti 
yleiset edessä ja takana sekä samansuuntaisen liikkeen ilmaisemiseen erikoistuneet edellä, 
perässä ja jäljessä (Keresztes 1964; Nikanne 2003; Kirjoittaja 1). Osoitamme, että ilmausten 
valintaan vaikuttavat sekä SK:n säiliömäisyyden aste että osallistujien rooli liikkujina. Esimerkiksi 
säiliömäisessä bussissa matkustava on pikemminkin toisen edessä tai takana, epäsäiliömäisessä 
jonossa seisova tai letkassa juokseva taas toisen edellä, perässä tai jäljessä. 
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Lasse Hämäläinen 
Helsingin yliopisto 

Tor-verkon huumemyyjien käyttäjänimet 

Huumekauppa on siirtymässä kaduilta verkkoon. Ostajat ja myyjät eri puolilta maailmaa kohtaavat 
anonyymin Tor-verkon kaupankäyntisivustoilla, jotka toimivat samaan tapaan kuin esim. Ebay. 
Ilmiötä on tutkittu toistaiseksi lähinnä yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, mutta se tarjoaa 
kiinnostavaa aineistoa myös nimistöntutkijalle, sillä huumemyyjät esiintyvät näissä palveluissa 
käyttäjänimillään. Nimillä voi olla omistajilleen suuri taloudellinen merkitys, sillä menestyneimmät 
myyjät käyvät vuosittain kauppaa miljoonien eurojen arvosta, ja nimi on merkittävä osa luotettavan 
imagon rakentamista. 

Luon esitelmässäni yleiskuvan siitä, millaisia Tor-verkon huumemyyjien käyttäjänimet ovat. 
Vertaan niitä paitsi julkisessa internetissä esiintyviin käyttäjänimiin, myös kaupalliseen nimistöön ja 
etenkin yritysnimiin. Tutkimusaineistoni on peräisin kansainvälisestä AlphaBay-palvelusta, joka oli 
vuonna 2017 käytetyin huumekauppasivusto. 

Huumemyyjien käyttäjänimissä on havaittavissa kaksi päinvastaista imagonluonnin strategiaa: 
toiset myyjät yrittävät luoda mielikuvaa normaalista, laillisesta liiketoiminnasta, kun taas toiset 
myyjät suorastaan korostavat toimintansa laittomuutta. Nimet myös sisältävät runsaasti infor-
maatiota myyjistä, kuten viittauksia myyjän kotimaahan, tämän myymään huumausaineeseen tai 
siihen, onko kyseessä yksittäinen toimija vai laajempi ryhmittymä. Lisäksi on suuri joukko myyjiä, 
joiden nimet eivät liity huumeisiin tai kaupankäyntiin millään havaittavalla tavalla. 
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Juhani Härmä 

Helsingin yliopisto 

Koodinvaihto ja koodien sekoittuminen  
G. M. Armfeltin (1757–1814) kirjeenvaihdossa 

Esitelmä on osa hanketta, jossa tutkitaan lingvistiseltä kannalta Kansallisarkistossa Helsingissä 
säilytettäviä suomalaisten (mm. J. A. Ehrenströmin) 1700- ja 1800-luvuilla kirjoittamia kirjeitä. 
Koodinvaihto on osoittautunut hedelmälliseksi kohteeksi monen kirjoittajan kirjeissä. Tässä 
esitelmässä tarkasteltavana on osa Suomen historian merkkihenkilön G. M. Armfeltin laajasta 
kirjeenvaihdosta. Säilynyt kirjeenvaihto koostuu useasta sadasta kirjeestä, jotka on kirjoitettu 
perheen ja suvun jäsenille (vaimolle, isälle ja kaukaisemmille sukulaisille) sekä muille aikalaisille 
(Kustaa III:lle ja tämän hovissa vaikuttaneille henkilöille, suomalaisille ja ruotsalaisille 
merkkihenkilöille, ulkomaisille kuninkaallisille jne.).  

Kirjeet on kirjoitettu ruotsiksi ja ranskaksi, mutta niille on tyypillistä se, että molempia kieliä 
käytetään samassa kirjeessä. Yksinkertaisin koodinvaihtomuoto on se, että ruotsinkielisen tekstin 
joukossa on runsaastikin ranskankielistä sanastoa, mutta kirje saattaa myös koostua ruotsin- ja 
ranskankielisistä kappaleista, jotka vuorottelevat keskenään. Tällöin voi olla vaikea sanoa, 
kummalla kielellä jotkin kirjeet on pääasiallisesti kirjoitettu; kaikilla kirjeillä ei siis ole ns. 
matriisikieltä. Esitelmässä tarkastellaan koodinvaihdon (code-switching) ja koodien sekoittumisen 
(code-mixing) eri muotoja ja pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat kielten vaihteluun kirjeissä. 
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Risto Ikonen & Marja Nenonen 

Itä-Suomen yliopisto 

Kieli ja luonnollinen asenne 

Kielen avulla ihminen tulee osalliseksi ei vain aikalaistensa vaan myös aiempien sukupolvien  
kokemuksista. Kieleen tallentuneena yksittäisten ihmisten kokemukset muuttuvat kieliyhteisön 
kokemuksiksi. Näin kehkeytyy kieliyhteisön jakama tulkintakehys, luonnollinen asenne, jossa eri 
elämäntilanteissa kohdatut ilmiöt ja asiantilat näyttäytyvät itsestäänselvyyksinä.  

Kieleen kiinnittynyt luonnollinen asenne saa ajan myötä uusia muotoja ja sitä voidaan myös 
tietoisesti muokata. Selkeimmin tämä itsestään selvyyksiä tuottava ja maailmaa luonnollistava 
kielen toiminto ilmenee tavassa, jolla jonkin todetaan olevan luonnollisesti niin-ja-niin. Mutta mikä 
on luonnollisen viimekätinen merkitys? Vastausta hahmottelemme Edmund Husserlin esittämän 
elämismaailman käsitteen avulla. Luonnollista asennetta vahvistavien kielellisten ilmaisujen 
tarkastelu auttaa myös hahmottamaan, miten jopa epäluonnollinen saattaa muuttua mielessämme 
täysin luonnolliseksi. Luonnollisen eri merkityksiä tarkastelemme tässä esitelmässä uutisteksteistä 
poimitun aineiston pohjalta. 
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Esa Itkonen 

Turun yliopisto 

Metodologisen pluralismin juuret ja leksikaalinen semantiikka 

Vuonna 1966 hyväksyttiin leksikaalista semantiikkaa käsittelevä pro gradu -tutkielma, jossa 
sovelletaan kahta eri metodia: A) Intuitioperustaisen, kuvauksen ekonomisuuteen tähtäävän 
metodin avulla tutkitaan sitä saksan kielen merkityskenttää, jonka muodostavat ’alaspäin 
suuntautuvaa liikettä’ ilmaisevien verbien merkitykset. B) Havaittavaa käytöstä eri muuttujien 
kautta tuottavan eksperimentaalisen metodin avulla analysoidaan ausdrücken-verbin merkitystä. 
Sekä A- että B-tapauksessa leksikaalisen merkityksen katsotaan koostuvan ’piirteistä’. 
Metodologisen pluralismin hengessä piirteiden luonne määräytyy kulloinkin käytetystä metodista. 
Tätä tutkimusohjelmaa voi syventää ja laajentaa monella tapaa, kuten esitelmässä tullaan 
esittämään. Ja työ jatkuu! 
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Minna Jaakola 

Helsingin yliopisto 

Krista Ojutkangas 
Turun yliopisto 

Miten adpositiot syntyvät? 

Kehitys substantiivista adpositioksi on klassinen esimerkki kieliopillistumisesta (esim. Ojutkangas 
2001). Suomessa nomini- ja adpositiokategorioiden suhde kuitenkin on jatkumo. Tarkastelemme 
esitelmässämme tämän jatkumon luonnetta. Pohdimme ensin syntaktisten konstruktioiden roolia, 
genetiivisijaisen määritteen ja sijataivutetun substantiivin (altaan pohjalta [NP-gen NP]) sekä 
genetiivisijaisen täydennyksen ja paikallissijaan kiteytyneen adposition (keskustelujen pohjalta 
[NP-gen ADP]) suhdetta (Jaakola 2004). 

Toiseksi tarkastelemme pesyeiden roolia adpositioiden kehityksessä (ks. Onikki-Rantajääskö 
2001). Tarkempaan analyysiin otamme inessiivisijaisen seuralaissuhdetta ilmaisevan (esim. 
parissa, kimpussa) ja adessiivisijaisen keinoa ilmaisevan (esim. avulla, tuella) pesyeen. 
Lähtökohtamme on, että adpositiokonstruktioon sopivia lekseemejä voi syntyä myös ilman että 
jokaisen sanan täytyisi erikseen kieliopillistua substantiivista adpositioksi. Olennaista tällaisessa 
sanaluokkien joustossa on konstruktioiden [NP-gen NP] ja [NP-gen ADP] reanalysoitavuus 
kaksitulkintaisissa konteksteissa. Kieliopillistumisen moottorina toimii konstruktio, ei yksittäinen 
lekseemi. 

Lähteet 

Jaakola, Minna 2004: Suomen genetiivi. Helsinki: SKS. 

Ojutkangas, Krista 2001: Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. Helsinki: 
SKS. 

Onikki-Rantajääskö, Tiina 2001: Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen 
analogisuuden ilmentäjinä. Helsinki: SKS. 
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Marjut Johansson 

Turun yliopisto 

Julkaisufoorumi 

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva 
julkaisukanavien tasoluokitus, jonka toimintaa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). 
Kielitieteen paneeli tarkastelee kaikkia kielialojen julkaisukanavia ja päättää niiden luokittelusta. 
Julkaisukanavilla tarkoitetaan tieteellisiä lehtiä, konferensseja ja kirjasarjoja, joiden luokitus 
käsittää neljä tasoa.  

Pääpiirteissään taso 3 on korkein, kansainvälisen ja laaja-alaisen julkaisukanavan luokitus, taso 2 
on sellainen, jonka kanava on tieteenalan kansainvälisen asiantuntijayleisön laajasti tavoittava ja 
arvostama, taso 1 sisältää keskeisimmät vertaisarvioinnin läpikäyvät erinomaiset kotimaiset tai 
kansainväliset julkaisut. Taso 0 on sellainen, joka ei täytä edellä mainittuja kriteerejä, se voi olla 
paikallinen, uusi kanava tai sen julkaisutoiminnassa on piirteitä, minkä vuoksi sitä ei luokitella 
ylemmille tasoille. 

Julkaisufoorumissa tehdään vuosittain täydennysarviointia eli arvioidaan uusia julkaisukanavia, 
joita tiedeyhteisön jäsenet ovat ehdottaneet. Neljän vuoden välein tehdään päivitysarviointi, jossa 
arvioidaan eri tasoille sijoitettujen julkaisukanavien tasoluokitukset. Päivitysarviointi tehdään tänä 
vuonna ja sen tärkeimpinä arviointiperusteina ovat tiedeyhteisön jäsenten kommentoimat 
tasoluokitukset. Tässä esityksessä tavoitteena on esitellä Julkaisufoorumin taustaa ja toiminta-
periaatteita sekä esitellä käytännössä julkaisufoorumin portaalin käyttöä.  
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Markus Juutinen 
Oulun yliopisto 

Norjan Näätämössä puhuttu koltansaamen ja pohjoissaamen sekakieli 

Tässä esitelmässä käsittelen koltansaamen Näätämön murteen ja pohjoissaamen välisiä kieli-
kontakteja. Lagercrantz (1961: 172) kutsuu Näätämössä puhuttua kielimuotoa koltan- ja pohjois-
saamen sekakieleksi, mutta asiaa ei ole problematisoitu tuoreemmassa kirjallisuudessa, vaan sitä 
on pidetty vain koltansaamen murteena. Tarkasteltava kielimuoto syntyi pitkäaikaisen intensiivisen 
kielikontaktin seurauksena, mikä johti koltansaamen puhujien kielelliseen assimiloitumiseen 
ympäröiviin kieliryhmiin 1900-luvun loppuun mennessä. 

Saamelaiskielet jaetaan yleensä itä- ja länsisaamelaiseen haaraan niin, että pohjoissaame kuuluu 
läntiseen ja koltansaame itäiseen haaraan (Sammallahti 1998: 6). Koska Näätämön murteessa 
esiintyy piirteitä molemmista haaroista, sen asema koltansaamen murteiden joukossa ei ole selvä. 
Myös Näätämön murteen sijataivutuksesta löytyy piirteitä, jotka tukevat väitettä, jonka mukaan 
Näätämön murretta täytyisi käsitellä sekakielenä. 

Tutkimusaineistonani käytän sekä Lagercrantzin 1920-luvulla keräämiä tekstejä että nauhoituksia, 
jotka tehtiin vuonna 1964 Näätämössä. Haastateltavana oli murteen viimeinen äidinkielinen 
puhuja. 

Tutkimusaihe on osa väitöstutkimustani, joka käsittelee koltansaamen kielikontakteja. 

Lähteet 

Lagercrantz, Eliel 1961: Lappische Volksdichtung 5. See- und skolte-lappische Texte des 
südlichen Varangergebiets. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 124. 

Sammallahti, Pekka 1998: The Saami Languages. An Introduction. Davvi Girji. 
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Saila Järvinen 

Helsingin yliopisto 

Puhumistoiminnan käsitteistys dramaattisena suorana esityksenä 

Esitelmä esittelee väitöstutkimustani, jossa tarkastelen näytelmädialogille ominaisen puheen 
esityksen keinoston käyttöä näytelmäkontekstin ulkopuolella: internetin vapaamuotoisessa 
kirjoittamisessa ja lehtiteksteissä. Tutkimuskohteena on ns. dramaattinen suora esitys, muodoltaan 
tyyppiä PUHUJAN NIMI + KAKSOISPISTE + SUORA ESITYS, jota seuraavan blogitekstin dialogi 
havainnollistaa: 

Kirjoitin vuonna 2008 E:n paperit ja eilen kävin lyhyen keskustelun ruotsiksi:  
Anna: Tack!  
Emma: Var så bra! 
Että näin. Ruotsista tosiaan tuli E. 

Esitelmässäni tarkennan dramaattisen suoran esityksen keskeiseen rakenteelliseen 
ominaisuuteen, johtoverbittömyyteen, jota lähestyn kognitiivisen kieliopin kehyksessä. Millainen 
käsitteistys kuvattavasta puhumistoiminnasta hahmottuu, kun toimintaa tarkastellaan verbittömän 
konstruktion kautta? Esittelen myös havaintoja siitä, millaisena kerronnan ilmaisuvarana verbitön 
referointirakenne voi toimia, kun se ei pakollisesti ilmaise kuvattavan toiminnan laatua, 
toteutuneisuutta tai ajallista ulottuvuutta. 

Dramaattinen suora esitys on referoinnin keino, jonka rakenteelliset ja ortografiset ominaispiirteet 
kytkevät sen tunnistettavasti näytelmälajiin. Tekstilajisidonnaisista konventioista poikkeamisen voi 
nähdä osana tekstilajien keskinäistä vuorovaikutusta ja muutosta. Tutkimuksessani kysyn, 
millaisiin ilmaisullisiin tarpeisiin dramaattinen suora esitys voi näytelmälajin ulkopuolella vastata ja 
kuinka referointikeinon valinta tuottaa merkitystä tekstissä. 
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Anni Jääskeläinen 
Helsingin yliopisto 

Ajallisuus, toistuvuus ja toistuvuuden tulkinnat 

Tarkastelen esitelmässäni sellaisia ajan adverbeja, joilla ilmaistaan toistuvuutta ajassa tai yleensä 
moninkertaisuutta. Päätarkastelun kohteena ovat sti-adverbit useasti, harvasti, taajasti, tiheästi, 
tiuhasti ja monesti, joiden rinnalla käsittelen niille läheisiä muotoja, kuten usein, harvoin ja tiheään. 

Universaalisti ajan kuvaamisessa on havaittu runsas spatiaalisten ilmausten käyttö (esim. Moore 
2014). Myös ajallisen toistuvuuden kuvauksissa ilmenee rinnakkaisuus spatiaalisten kuvausten 
kanssa. Spatiaalinen läheisyys ilmenee esimerkiksi lauseessa Ruotulan golfkenttä on 
kaavoitettava tiheästi, kun taas lauseessa TV 2:n uusi tuottaja näkyy tiheästi ruudussa on 
kyseessä temporaalinen toistuminen. Eräissä lauseissa molemmat tulkinnat ovat mahdollisia, 
kuten lauseessa Hirviä liikkuu tiheästi näillä tienoilla. 

Käsittelen esitelmässäni ensinnäkin ajan adverbien merkityksiä ja yleensä lauseen mahdollista, 
varsinkin adverbiaalien avulla ilmaistua temporaalisuutta. Toiseksi tutkin erityisesti toistuvuuden 
ilmausten merkitystä ja motivaatiota: Millaisista adjektiiveista muodostuu ajallisen toistuvuuden 
kuvauksia? Entä mikä rajaa näiden ilmausten temporaalista tulkintaa? Millaisissa tapauksissa 
mahdollisena luentana on vain spatiaalisuus? 

Lähde 

Moore, Kevin Ezra 2014: The spatial language of time. Metaphor, metonymy, and frames of 
reference. John Benjamins. 
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Laura Kananen 

Tampereen yliopisto 

Keholliset ja materiaaliset resurssit LUKI-koulutuksen vuorovaikutustilanteissa 

Tässä esitelmässä tarkastelen multimodaalista keskustelunanalyysia (Mondada 2014) hyödyntäen 
luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen osallistuvien suomen kielen käyttöä ja oppimista luokkahuone-
vuorovaikutuksessa. Havainnoin eleiden ja tilanteessa läsnä olevien materiaalisten resurssien 
käyttöä suomenoppijoiden ja opettajan keskinäisessä toiminnassa ja tarkastelen niiden 
kytkeytymistä tilanteessa käytettyyn kieleen. Keskityn kysymys–vastaus-vieruspareihin, joissa 
vastaus tuotetaan eleellä tai tilanteessa läsnä olevia materiaalisia resursseja hyödyntäen. Rajaan 
huomioni vieruspareihin, joiden etujäsenen (kysymys) esittää opettaja ja joiden jälkijäsenen 
(vastaus) tuottaa oppija. Oppijoiden jälkijäsenet koostuvat usein ikonisista tai osoittavista eleistä, 
jotka ovat kiinteästi yhteydessä luokkahuoneen materiaaliseen ekologiaan. Oppija saattaa 
esimerkiksi ojentaa pöydältä paperin opettajaa kohti tämän kysyessä, mikä kuitti on. Pohdin 
analyysissani, miten näillä kehollisesti tuotetuilla vuoroilla osoitetaan ymmärtämistä tilanteissa, 
joissa yhteiset kielelliset resurssit ovat vähäiset. 

Olen kerännyt aineistoni etnografisella otteella videonauhoittaen luku-ryhmän vuorovaikutusta 
luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella erilaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa. Aineisto on 
pitkittäinen ja sisältää n. 68 tuntia videonauhoituksia sekä tunnin mittaisen luku-opettajien 
ryhmähaastattelun. 
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Oksana Kanerva 

University of Turku 

On syntactic independence of Russian onomatopoeic verbal interjections 

Typologically, interjections are believed to constitute either interjectional sentences, i.e. not to be 
members of a sentence, but their equivalents (Jakobson 1960: 354), or interjectional clauses, 
which are characterized by syntactic independence. Interjections as a word class are regarded as 
invariable and syntactically independent linguistic units, which express “speaker’s mental state, 
action, attitude or reaction to the situation” (Ameka 1992: 106). Russian verbal interjections in their 
turn identify frequent, sharp and swift movements (Švedova 1980 I § 1701); they also express a 
rather unexpected syntactic marking. In general, being considered to form interjectional sentences 
or clauses, i.e. parentheticals (Valgina & Svetlyševa 1993 § 2.9.2), in Russian divided into vvodnye 
‘introductory’ and vstavnye ‘inserted’ words and phrases (Germanovič 1966: 93), in practice they 
tend to demonstrate unique punctuation make-up, not necessarily being separated from the host 
construction by paired punctuation marks. 

The purpose of this presentation is 1) to challenge the statement about syntactic independence of 
Russian onomatopoeic verbal interjections (words like ščelk, bultyh and brâk, translated into 
English as crack, plop and bang accordingly) on the basis of the analysis of the Russian National 
Corpus; 2) to prove that they can be syntactically integrated and act as members of a sentence on 
the basis of linguistic experiments. 
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Antti Kanner 

Helsingin yliopisto 

Merkityssuhteet vektoriavaruudessa 

Kieliteknologian ja laskennallisen kielentutkimuksen viime vuosien läpimurrot semantiikan 
käsittelyn saralla ovat liittyneet niin kutsuttujen vektoriavaruusmallien soveltamiseen. Menetelmät 
kuten Word2Vec (Mikolov et al. 2013) ja LDA (Blei et al. 2003) ovat löytäneet käyttöä 
sovelluskehityksen lisäksi myös humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen apuvälineenä. 
Pitkälle vietyjen koneoppimismenetelmien taustalla on kuitenkin varsin yksinkertaisia oletuksia 
sanan merkityksen ja sen aineistosta havaittavan käyttäytymisen välillä. Jotta menetelmien 
käytettävyys tutkimuksessa paranisi, nämä oletukset vaativat kriittistä tarkastelua.  

Esitelmässäni esittelen yleisimmät käytetyt vektoriavaruusmalleihin perustuvat menetelmät sekä 
perustavat lähtökohdat ja oletukset joihin koko vektoriavaruusmallin käyttö perustuu. Pohdin myös 
sitä, minkälaisia merkityssuhteita erilaiset mallit voivat nostaa esiin ja miksi. Esitys liittyy 
väitöstutkimukseeni, jonka aihe on vektoriavaruusmallien käyttö sanasemantiikan ja historiallisten 
merkitystenmuutosten tutkimuksessa. Tutkimusaineistona työni metodologisessa osassa, johon 
esitelmä perustuu, käytän Suomi24-korpusta. 

Lähteet 

Blei, D., Ng, A. Y. & Jordan, M. I. 2003: Latent Dirichlecht Allocation. – Journal of Machine 
Learning Research 3 (45) pp. 993–1022. 

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G. & Dean, J. 2013: Efficient Estimation of Word Representations 
in Vector Space. – arXiv:1301.3781. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
118 

 
Tapani Kelomäki 
Helsingin yliopisto 

Neljäs persoona ja muita tuntemattomia 

Kielissä on monia keinoja hämärtää persoonareferenssiä lauseessa. Tällöin lauseesta puuttuu 
toteutuneen teon tunnettu tekijä. Yleislingvistiikassa tuollaisia lauseita sanotaan usein 
impersonaalilauseiksi. Suomen yleisimpiä impersonaaleja ovat:  

− Passiivi (”neljäs persoona”) (ISK § 1313): Tarkempi analyysi jätettiin tekemättä. 
− Nollapersoonalause (ISK  § 1347): Ei noin voi sanoa. 
− Ns. johdospassiivi (ISK § 1345): Asiat hoituvat. Väite kumoutuu. 

Impersonaalisuutta on useanlaista, sillä on osoitettu työnjakoa muun muassa passiivin ja 
nollapersoonan välillä. Nollapersoonalause on usein yksiköllinen, passiivilause geneerinen, nolla-
persoonalause ilmaisee mahdollista tai ehdollista toimintaa, passiivilause toteutunutta.   

Esityksessäni pohdin etenkin johdospassiivilauseiden persoonaviittauksia ja vertailen niitä muihin 
impersonaaleihin seuraavanlaisissa tapauksissa:  

Susijengi hyytyi tutusta syystä. 
Lutherin aloittama uskonpuhdistus muotoutui elämyspoluksi Torniossa. 

Mietin esimerkiksi, häipyykö vai häivytetäänkö tekijyys kollektiiviseksi tekijyydeksi. Milloin häivytetty 
persoona on automaattisen prosessin uhri ja milloin syyntakeinen ja vastuullinen tekijä? Millaista 
on ns. näkymättömän käden agentiivisuus kehkeytyvässä prosessissa? 

Lähde 

ISK = Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria – Korhonen, Riitta – Koivisto, Vesa – Heinonen, Tarja Riitta 
– Alho, Irja 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS. 
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Franka Kermer 

University of Eastern Finland 

Cognitive Grammar meets Conceptual Transfer 

This paper aims to illustrate how insights from a cognitive-oriented framework can be applied to L2 
learning and use. Specifically, differences in the conceptualization of temporal concepts in 
learners’ L1 and L2 within the paradigm of Cognitive Grammar (CG) are investigated. Conceptual 
transfer, as proposed by Jarvis, refers to the phenomenon that speakers from different language 
backgrounds often denote the same reality in conceptually different ways that are specific to their 
particular language backgrounds. This research attempts to explore cross-linguistic effects at the 
conceptual level on the basis of CG, specifically, the notion of event construal. Construal describes 
our ability to view a scene in alternate ways, e.g., from different perspectives or with focus on 
salient aspects of the scene while backgrounding others. Importantly, each language offers a 
range of alternative linguistic structures to describe the same reality. Learning a foreign language, 
then, involves learning the native-language construal mechanisms. Using contextual data on 
temporal constructions from the ICLE corpus, this paper presents first results of an on-going 
project that examines how Finnish-speaking and German-speaking learners of English construe 
temporal situations and how their construal patterns differ to English native speakers’ construals. 
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Kimmo Kettunen 

Helsingin yliopisto 

Nimien metsä  
– löytyvätkö nimet automaattisesti 1800-luvun lehtiaineistosta? 

Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus on digitoinut Suomessa julkaistuja sanoma- ja 
aikakauslehtiä vuodesta 1998. Aineisto on käytettävissä verkkopalvelussa digi.kansalliskirjasto.fi. 
Vapaasti käytettävää lehtiaineistoa on verkkopalvelussa noin 7,36 miljoonaa sivua vuosilta 1771–
1929. 

Kansalliskirjastossa on pyritty viime vuosina paitsi kartuttamaan lehtiaineistoa myös lisäämään sen 
käytettävyyttä. Tätä tarkoitusta varten olemme muun muassa tutkineet automaattista nimien 
tunnistamista ja merkitsemistä (named entity recognition, NER) aineistosta. Alkuun saavut-
tamamme tulokset melko huonolaatuisella koeaineistolla olivat vaatimattomia: vain vähän yli puolet 
ihmisten ja paikkojen nimistä olivat tunnistettavissa. Sen jälkeen olemme saaneet käyttöön 
paremman koeaineiston. Tällä aineistolla olemme saavuttaneet aineistossa noin 70–80 prosentin 
tunnistettavuuden ihmisten ja paikkojen nimille käyttäen Stanford NER-ohjelmistoa. 

Esitelmässä käsitellään nimien tunnistamista ja merkkaamista automaattisilla ohjelmistoilla 
Kansalliskirjaston 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun lehtiaineistossa. 

Kiitokset 

Tutkimusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelma. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
121 

 
Seppo Kittilä 

Helsingin yliopisto 

Näköjään on varmaan tässä hyvä:  
päättelyn ja oletuksen eroista suomessa 

Esitelmässäni käsittelen päättelyn ja oletuksen eroja suomessa vertaamalla partikkelien näköjään 
ja varmaan käyttöjä. Näistä ensimmäinen on perusmerkitykseltään evidentiaalinen ja kuvaa 
päättelyä, kun taas toinen on luonteeltaan modaalis-evidentiaalinen ja liittyy oletukseen. Esitykseni 
perustuu kyselytestiin, johon osallistui 93 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Lomakkeessa oli 32 
kohtaa, joissa oli kuvattuna erilaisia tilanteita, jotka perustuivat erilaiseen evidenssiin ja 
opiskelijoiden piti valita partikkeleista se, joka paremmin sopi tilanteeseen. Osissa kohdista oli 
kyseessä selvä päättely (perustuen esimerkiksi havaittavissa olevaan tulokseen), osassa selvä 
oletus, kun taas suurin osa oli näiden välimuotoja. 

Tutkimuksen perusteella seuraavat kolme seikkaa vaikuttavat partikkelien valintaan:  
1. perustuuko väite aistihavaintoon 
2. mahdollistaako kuvattu evidenssi selvästi useamman tulkinnan 
3. liittyykö päättely/oletus menneisyyteen, nykyhetkeen vai tulevaisuuteen. 

Ensimmäinen näistä vaikutti valintaan eniten, ja varmaan oli selvästi yleisempi, jos aistihavaintoa ei 
ollut. Muiden tekijöiden vaikutus oli myös selvä, muttei yhtä dramaattinen. Tutkimus osoitti myös, 
että valinta ei perustu pelkästään olemassa olevaan evidenssiin, vaan puhujan tulkinnalla on tähän 
selvä vaikutus. Kiinnostava havainto oli myös se, että varmaan oli yleisesti kaksi kertaa partikkelia 
näköjään yleisempi, mikä saattaa viitata siihen, että vastuuta mieluummin vältetään kuin otetaan. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
122 

 
Olli Kuparinen, Unni-Päivä Leino, Liisa Mustanoja & Jaakko Peltonen 

Tampereen yliopisto  

Jenni Santaharju 
Helsingin yliopisto 

Näkökulmia puhutun kielen aineiston laskennalliseen ryhmittelyyn 

Tarkastelemme esitelmässämme vaihtoehtoja puhutun kielen aineiston informanttien ryhmittelyyn 
laskennallisesti. Aineistona käytämme Helsingin puhekielen pitkittäiskorpusta (Helpuhe 2014), joka 
sisältää haastatteluja 1970-, 1990- ja 2010-luvuilta. Olemme tarkastelleet 30:tä eri kielenpiirrettä, 
joiden tiedetään jo aiemman tutkimuksen perusteella varioivan Helsingissä. Näihin piirteisiin 
nojaten ryhmittelemme informantit puhujajoukkoihin käyttäen laskennallisia klusterointimenetelmiä. 
Esittelemme sekä menetelmiä että niiden avulla saatuja tuloksia ja vertailemme löydettyjä ryhmiä 
sosiaalisiin taustamuuttujiin kuten ikään. 

Klusterointimenetelmät pyrkivät luomaan ryppäitä, joissa ryhmän yksilöt ovat keskenään mahdol-
lisimman samanlaisia ja toisiin ryhmiin nähden mahdollisimman erilaisia. Tarkastelemme erilaisia 
vaihtoehtoja, kuten optimointiklusterointia, biologian menetelmiä ja erilaisia mikstuurimalleja. 
Vastaavia menetelmiä on käytetty aiemmin makrotasolla kielikuntien luokitteluun ja toisaalta 
mikrotasolla suomen murteiden luokitteluun. Tämän esitelmän tavoitteena on löytää aineisto-
lähtöinen menetelmä myös kaupunkikielen sisäisen variaation ryhmittelyyn. 
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Mikko Laasanen 

Tampereen yliopisto 

Kirjoitetun kielen vääristymä 

Kirjoitetun kielen vääristymä (the written language bias) on Linellin (1982) lanseeraama konsepti, 
jonka mukaan kielitieteen metodit perustuvat kirjoitetun kielen tutkimukseen ja ovat osittain tai 
kokonaan epäsopivia puhutun kielen tutkimukseen. Yksi esimerkki kirjoitetun kielen vääristymästä 
on jatkumaluonteisen puheen segmentoiminen diskreetteihin yksiköihin (= foneemeihin), mikä 
Dufvan (2000) mukaan johtuu aakkoskirjoituksen vaikutuksesta. Kirjoitetun kielen vääristymä 
esiintyy jo Vološinovilla 1986 [1973], jonka mukaan kielitiede on keskittynyt analysoimaan vieraita, 
kuolleita kieliä kirjoitettujen dokumenttien avulla.  

Pāninin kielioppi (Aṣṭādhyāyī) kuitenkin osoittaa, että puhutun kielen tutkimus edeltää kirjoitetun 
kielen tutkimusta, ja että kirjoitetun kielen tutkimus on ottanut vaikutteita puhutun kielen 
tutkimuksesta. Jatkumaluonteisen puheen segmentoiminen diskreeteiksi yksiköiksi ei myöskään 
vaadi aakkoskirjoitusta, vaan ainoastaan luokitteluun ja kategorisointiin taipuvaisen ihmisen. 

Lähteet 

Dufva, Hannele 2000: Kirjoitettu kieli, kognitio ja emergenssi. – Urho Määttä, Tommi Nieminen & 
Pekka Pälli (toim.) Emergenssin kielelliset kasvot s. 155–182. Tampereen yliopisto. 

Linell, Per 1982: The Written Language Bias in Linguistics. Linköping: The University of Linköping. 

Vološinov, Valentin 1986 [1973]: Marxism and the Philosophy of Language. Kääntänyt Ladislav 
Matejka & I. R. Titunik. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  
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Emmi Lahti 

Helsingin yliopisto 

Eri- ja samanmielisyys verkkokeskustelussa 

Esitelmässäni tarkastelen sitä, miten keskustelijat ilmaisevat eri- tai samanmielisyyttään toisten 
keskustelijoiden kanssa maahanmuuttoaiheisissa verkkokeskusteluissa. Aineistona on 117 
keskusteluketjua Suomi24-foorumilta elokuulta 2015.  

Teoriakehyksenä käytän suhtautumisen teoriaa (Martin & White 2005), josta painotan erityisesti 
sitoutumisen systeemiä sekä asennoitumisen systeemin alle sijoittuvaa inhimillisen toiminnan 
arvottamista. Analyysin taustalla vaikuttaa myös mm. argumentaatioteoria.  

Samanmielisyyttä ilmaistaan kehumalla edellistä keskustelijaa tai tämän viestin sisältöä ja 
esimerkiksi tuomalla esiin lisää perusteluja, jotka tukevat samaa väitettä. Erimielisyys voi kohdistua 
koko viestin sisältöön tai johonkin tiettyyn väitteeseen siinä, tai koko keskustelijan tietävyys ja 
samanarvoisuus keskustelijana voidaan pyrkiä kiistämään. Tällainen henkilöön kohdistuva 
hyökkäys pyrkii mitätöimään henkilön statuksen samanarvoisena keskustelijana, jolloin tämän 
viestin sisältöön ei tarvitse ottaa kantaa.  

Eri- ja samanmielisyyden tarkastelu on osa väitöskirjatutkimustani. Väitöskirjassani tutkin lisäksi 
nimeämistä, semanttisia rooleja sekä retoriikan ja argumentoinnin keinoja. 

Lähde 

Martin, J.R. & White, P.R.R 2005: The language of evaluation. Appraisal in English. London: 
Palgrave Macmillan. 
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Laura Lahti 

Helsingin yliopisto 

Saksan oppijoiden suullinen kielitaito taitotasoilla A1, A2 ja B1 

Vieraan kielen oppimisen tutkimuksessa suullinen kielitaito on ajankohtainen teema. Esimerkiksi 
vieraiden kielten ylioppilaskokeisiin suunnitellaan suullisen tuottamisen osiota. Esitelmässä kuvaan 
lukiolaisten saksan suullista kielitaitoa käsittelevän väitöstutkimukseni (Lahti 2017) tuloksia.  

Tutkimuskysymyksenä oli: Kuinka saksan verbintaivutuksen ja sanajärjestyksen hallinta kehittyy 
taitotasolta toiselle oppijankielessä? Tarkasteltavia tasoja olivat Eurooppalaiseen viitekehykseen 
(2003) pohjautuvan kansallisen opetussuunnitelman (POPS 2004) taitotasoasteikon tasot A1, A2 
ja B1. Aineisto koostui 59 lukiolaisen videoiduista keskusteluista sekä saksanopettajien tekemistä 
taitotasoarvioista.  

Tulosten avulla taitotasokuvauksia pystytään tarkentamaan saksan rakenteiden osalta 
konkreettisilla esimerkeillä, jotka voivat helpottaa viitekehykseen pohjautuvien asteikoiden käyttöä 
arviointityössä. Lisäksi opetuksessa voidaan oikeassa vaiheessa korostaa tiettyjä rakenteita. 

Lähteet 

Eurooppalainen viitekehys = Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen 
viitekehys. Helsinki: SanomaPro 2003.  

Lahti, Laura 2017: "Ich fand die Verbkonjugation gar nicht so schlimm!" Die mündliche 
Sprachkompetenz finnischer Deutschlernender unter dem Aspekt der grammatischen Korrektheit. 
Helsinki: Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/178039. 

POPS = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus. 
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Petri Lauerma 

Kotimaisten kielten keskus 

Sanojen paljous ja karsiutumisen määrä 1800-luvun kirjasuomessa 

Kirjasuomessa käytetyn sanaston ensiesiintymiä on lueteltu ja tutkittu etupäässä vain kieleen 
jääneen sanaston osalta (Rapola 1960; Hakulinen 1979: 440–466). Vakiintumattomista sanoista on 
useimmiten nostettu esille vain joitain esimerkkejä (esim. Hakulinen 1979: 445, 454).  

Martti Rapola kokosi 1930–1950-luvuilla lähinnä 1800-luvun kirjasuomesta laajan, kaikkiaan 
n. 44 000 sanalippua käsittävän sanakokoelman, josta kirjasuomeen vakiintunut sanasto muodosti 
vain pienen osan. Kotimaisten kielten keskuksessa on vuosina 2014–2017 siirretty sähköiseen 
muotoon tämän kokoelman ydinosa eli ne käsitteet, joiden ilmaukset ovat vakiintuneet nykyiselleen 
nimenomaan 1800-luvulla. Tämän aineiston pohjalta on viimein mahdollista arvioida, kuinka 
suuren osan kirjasuomeen vakiintuneet sanat muodostavat kunkin kielenkehittäjän kaikista ensi-
esiintymistä.  

Esitelmässäni keskityn tarkastelemaan Rapolan aineistoa niiden yhdeksän kielenkehittäjän osalta, 
joilta on tietokannassa eniten sanoja. Selvitän, kuinka suuri osa sanoista on vakiintunut ja millainen 
on näiden jakauma ja rakenne. Pohdin, kuinka suuressa määrin tämä selittää eri kirjoittajien 
sanojen vakiintumisasteiden eroja ja millaisten muiden tekijöiden voi katsoa vaikuttaneen tähän. 

Lähteet 

Hakulinen, Lauri 1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos. 
Helsinki: Otava.  

Rapola, Martti 1960: Sanojemme ensiesiintymiä Agricolasta Yrjö-Koskiseen. Tietolipas 22. 
Helsinki: SKS. 
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Liisa-Maria Lehto 
Oulun yliopisto 

Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta 

Tutkin japaninsuomalaisten kielidiskursseja eli sitä, millaisia rooleja, tehtäviä ja merkityksiä kielet – 
suomi, japani ja englanti – saavat informanttieni arjessa ja kielipuheessa. Japaninsuomalaiset ovat 
Suomessa syntyneitä suomalaisia, jotka ovat muuttaneet Japaniin eri aikoina ja eri syistä. 
Aineistona on 14 haastattelua ja 7 parikeskustelua, ja tarkastelen niitä korpusavusteisen 
diskurssianalyysin menetelmällä.  

Kieli ja kulttuuri eivät enää ole aikaan tai paikkaan sidottuja, vaan ne liikkuvat ihmisten mukana 
(Blommaert & Dong 2007). Tutkimukseni osoittaa, että edes tuhansien kilometrien ja 
vuosikymmenten välimatka lähtömaahan ei välttämättä muuta kielidiskursseja. Samanlaiset kieliä 
koskevat puhumisen tavat elävät sekä Suomessa että Japanissa – esimerkiksi puhe suomen 
kielen vaikeudesta. Lisäksi eri kielten merkitykset nykyisessä globaalin liikkuvuuden kontekstissa 
ovat merkittäviä: japania ja englantia tarvitaan päivittäisessä arjessa, mutta tunteiden ja identiteetin 
kieli ei muutu. (Lehto, tulossa.) On tärkeää saada tietoa erilaisten siirtolaisryhmien kielikäytänteistä 
ja -diskursseista. Yksilöiden kokemusten kautta voidaan herättää keskustelua ja lisätä ymmärrystä 
monikielisyydestä, jolloin voidaan ymmärtää meneillään olevia muutoksia yhteiskunnassa ja 
reagoida niihin.  

Lähteet 

Blommaert & Dong 2007: Language and Movement in Space. University of Jyväskylä. 

Lehto (tulossa): Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten kielipuheesta. Oulun 
yliopisto. 
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Ville Leppänen 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

Ablaut latinan verbijärjestelmän historiassa 

Esittelen esitelmässä väitöskirjani Ablaut and the Latin Verb: Aspects of Morphophonological 
Change (LMU München, 2018) tuloksia klassillisen filologian ja yleisen kielitieteen näkökulmasta. 
Tutkimuksessani käsittelen kieliopillisten vokaalinmuunnosten kehitykseen (erityisesti niiden 
katoon) liittyviä kielenmuutosmekanismeja. Materiaalini käsittää ajallisesti kehityksen 
indoeurooppalaisesta kantakielestä klassiseen latinaan, ja se koostuu latinan varhaisista piirto-
kirjoituksista, käsikirjoitustradition välittämässä kirjallisuudessa (erityisesti Plautuksella ja 
Terentiuksella) esiintyvistä verbimuodoista sekä kantakielten rekonstruoiduista muodoista. 
Teoreettinen viitekehykseni sisältää erilaisia funktionaalis-typologisen kielitieteen komponentteja, 
kuten analogisen muutoksen mekanismeja, luonnollista morfologiaa, grammatikalisaatiota ja 
leksikalisaatiota sekä frekvenssianalyysiä. Osoitan tutkimuksessani, että latinan verbi-
järjestelmässä tapahtunut kieliopillisten vokaalinmuunnosten kato ei ole täysin selitettävissä 
säännöllisillä äänteenmuutoksilla (äännelaeilla), vaan kattavan selityksen on otettava huomioon 
tapauskohtaisesti erilaisia morfologisen muutoksen mekanismeja. Otan myös kantaa tiettyihin 
metateoreettisiin aspekteihin. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
129 

 
Sirkku Lesonen & Minna Suni 

Jyväskylän yliopisto 

Rasmus Steinkrauss & Marjolijn Verspoor 
Rijksuniversiteit Groningen 

Suomenoppijoiden arvioiden ilmaukset ja niiden kehittyminen 

Tässä kielenoppimisen viitekehykseen sijoittuvassa tutkimuksessa analysoimme neljän suomen-
oppijan tapoja kielentää arvioita. Arvioiden ilmaiseminen on yksi keskeinen osa ajatteluamme, sillä 
meillä on taipumus luokitella, mistä pidämme tai emme pidä tai onko jokin asia mielestämme hyvä 
tai huono. Kuten alla oleva aineistoesimerkki osoittaa, arvioita ja mielipiteitä ilmaistaan jo 
oppimisen alkuvaiheessa, vaikka kehittymässä oleva kielitaito vielä rajoittaa ilmaisun tapoja: 

Hän voi puhua bangla hyvä ja suomea (tauko) ei hyvä, mutta, mmm hyvä.  

Aineisto koostuu yhdeksän kuukauden aikana viikoittain kerätyistä puhe- ja kirjoitusnäytteistä. 
Jokaiselta oppijalta on 28–35 tekstiä, joista analyysiin on valittu yhteensä 875 arvioinnin ilmausta. 
Tulosten mukaan neljä suomen kielen alkeisoppijaa ilmaisee arvioita pääasiassa kahdenlaisilla 
konstruktioilla: 

1) verbikonstruktioilla, joissa konstruktion arvioiva osa on verbi (Tykkään suomesta) 
2) adjektiivikonstruktioilla, joissa arvioiva osa on adjektiivi (Hän on tosi kiva). 

Tässä esitelmässä käsittelemme vaiheittaisuutta, jolla kaksi konstruktiotyyppiä ilmaantuu oppijan-
kieleen sekä kilpailevaa vuorovaikutussuhdetta, jota verbi- ja adjektiivikonstruktioiden välillä 
esiintyy. Yksilöiden välisistä eroista huolimatta tutkimuksen tulokset osoittavat myös selkeää 
trendiä arvioinnin ilmausten oppimisessa. 
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Annikki Liimatainen & Eliisa Pitkäsalo 

Tampereen yliopisto 

Sarjakuvan monikielisyys ja monikulttuurisuus  
yhteiskunnallisen muutoksen ilmiönä 

Kun kääntäminen perinteisesti ymmärretään viestinnäksi, jossa mukana ovat lähtökieli ja 
kohdekieli, monikielisyys ymmärretään kahden tai useamman kielen käytöksi esimerkiksi samassa 
tekstissä tai käännöksessä. Monikielisissä teksteissä kielet eivät kuitenkaan yleensä esiinny 
tasavertaisina, vaan yksi niistä on pääkieli, ja muiden kielten avulla teksti esimerkiksi sijoitetaan 
johonkin kieli- tai kulttuuriympäristöön tai korostetaan puhujan vierautta tai toiseutta. 

Esitelmämme aiheena on tarkastella sellaisia suomalaisia tai suomennettuja sarjakuvia, joissa on 
käytetty kahta tai useampaa kieltä. Aineistona käytämme eri aikakausina ilmestyneitä eri 
lukijaryhmille suunnattuja suomalaisia sekä eri lähtökielistä suomennettuja sarjakuvia, niin 
sanoma- ja aikakauslehdissä ilmestyneitä sarjakuvastrippejä kuin myös sarjakuvalehtiä, -albumeja 
ja -romaaneja.  

Tarkastelemme yhtäältä sarjakuvan asemaa monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
sekä sitä, miten sarjakuvat heijastavat yhteiskunnallisia kehityssuuntia. Toisaalta tarkastelemme 
sitä, miten toisen kulttuurin monikielisyyttä voidaan kääntää niin, että kohdekulttuurissa pystytään 
ymmärtämään paitsi tekstin myös kielen vaihtelun merkitykset. Tutkimus antaa uutta tietoa 
suomalaisten ja suomennettujen tekstien monikielisyydestä, monikielisten tekstien kääntämisestä 
ja siitä, millaisia rajoituksia tai mahdollisuuksia sarjakuvan multimodaalisuus asettaa tai tarjoaa 
monikielisiin ilmaisuihin ja niiden kääntämiseen. 
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Meri Lindeman 
Turun yliopisto 

Kaksi sukupuolta, monta tilannetta  
– kaksisukupuolisten puheen tilannevariaatio 

Esitelmässäni kerron suomen kielen väitöstutkimuksestani, jossa tarkastelen kaksisukupuolisten 
(engl. bigender) henkilöiden yksilöpuhekielten tilanteista variaatiota suhteessa heidän sukupuoli-
kokemuksensa vaihteluun. Miten sukupuoli-ilmaisu ja puhe suhteutuvat toisiinsa informanttieni 
kohdalla? Entä millaisia käsityksiä kaksisukupuolisilla maallikoilla on omasta puheestaan?  

Kaksisukupuolisuus on sukupuoli-identiteetti, jossa henkilöllä on kaksi erillistä sukupuolta, jotka 
vaihtelevat jaksoittain tai tilanteittain, tai jossa henkilöllä on koko ajan läsnä kaksi eri sukupuolta. 
Oletan, että puheen tilanteista variaatiota esiintyy kaksisukupuolisilla paitsi siinä missä muillakin, 
myös erityisesti sukupuolikokemuksen vaihteluun, sen presentaatioon ja toisaalta myös siitä 
vaikenemiseen liittyen. Sukupuoli-identiteetistä vaikenemiseen eli kaappiin liittyy monia 
kiinnostavia ilmiöitä. Lisäksi kaksisukupuolisilla voi olla pääsy muunsukupuolisille erityisiin 
tilanteisiin, joissa voi esiintyä niille erityisiä kielenkäytön tapoja.  

Yhdistän tutkimuksessani sosio- ja kansanlingvistiikan perinnettä sukupuolentutkimuksen 
feministiseen metodologiaan, erityisesti queer-teorioihin ja intersektionaalisuuteen. Tarkastelen 
aihettani kolmen eri aineiston (haastattelut, arkipuheäänitteet ja äänityspäiväkirjat) kautta. 
Analyysityökaluina ovat mm. sisällönanalyysi ja sosiofoneettinen analyysi. 
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Pekka Lintunen, Aleksi Mäkilähde & Pauliina Peltonen 

Turun yliopisto 

Vieraan kielen ääntämispalaute autenttisissa ja simuloiduissa oppimistilanteissa 

Palautteen on todettu tukevan kielenoppimista, sillä se lisää oppijan tietoisuutta kehittämistä 
vaativista piirteistä. Suullisen ja kirjallisen palautteen vaikutusta oppimiseen on tutkittu paljon, 
mutta tutkimukset ovat vain harvoin keskittyneet ääntämispalautteeseen. Olemme aiemmassa 
tutkimuksessamme selvittäneet, millaisia uskomuksia kielenoppijoilla on ääntämispalautteesta 
sekä kuinka oppijat itse antavat kirjallista palautetta simuloidussa oppimistilanteessa (Lintunen, 
Mäkilähde & Peltonen 2017). Tutkimus osoitti, että opiskelijat arvostavat rehellistä palautetta, 
vaikka se olisi negatiivista. Käytännössä opiskelijoiden palaute keskittyi pääasiassa segmen-
taalisiin piirteisiin sekä oli luonteeltaan negatiivista.  

Perehdymme tässä tutkimuksessa tarkemmin ääntämispalautetilanteeseen tarkastelemalla 
opiskelijoiden toisilleen antamaa suullista palautetta autenttisessa tilanteessa sekä heidän 
näkemyksiään palautteen antamisesta ja saamisesta. Aineisto on koottu englannin kielen yliopisto-
opiskelijoilta. Käsittelemme erityisesti autenttisen ja simuloidun palautteen eroja: esimerkiksi esiin 
nostettuja piirteitä ja positiivisten ja negatiivisten kommenttien suhdetta. Kielten ammattilaisten 
taitoihin kuuluu kyky antaa hyvää ja rakentavaa palautetta, ja havaintojemme perusteella 
opiskelijat tarvitsevat tässä harjoitusta. 

Lähde 

Lintunen P., Mäkilähde A. & Peltonen P. 2017: Learner perspectives on pronunciation feedback.  
– PTLC2017 s. 67–71. London: PTLC. 
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Maisa Martin  

Jyväskylän yliopisto 

Annekatrin Kaivapalu 
Turun yliopisto / Tallinnan yliopisto 

DEMfad-malli  
– apua tutkimustulosten vertailuun?  

Kielen oppimisen kulkua kuvataan usein ns. CAF-dimensioiden avulla (Complexity, Accuracy, 
Fluency). Näiden käsitteiden määrittely ja operationaalistaminen kuitenkin vaihtelevat paljon 
tutkimuksesta toiseen. Suomalaisessa Cefling-hankkeessa otettiin tästä syystä vuonna 2007 
käyttöön DEMfad-malli, jossa kutakin tutkittavaa aluetta (Domain) tarkastellaan sen 
ilmaantumisesta kehittyvään kieleen (Emergence) siihen saakka, kun ilmiö hallitaan (Mastery). 
Kolme tutkimuksessa EVK:n taitotasolta toiselta seurattavaa dimensiota ovat esiintymistaajuus 
(frequency), tarkkuus (accuracy) ja jakauma (distribution). Ne perustuvat löyhästi CAF-ajatteluun, 
mutta kirjoitettuja tekstejä tutkittaessa ei haluttu käyttää sujuvuuden käsitettä ja kompleksisuuden 
mittaamiseen käytetyt perinteiset menetelmät taas koettiin liian rajoittaviksi. Jakauman määrittely ja 
kuvaaminen jätettiin tahallisesti kunkin tutkijan pohdittavaksi oman tutkimuskysymyksensä 
kannalta. Mallia on nyt käytetty vuosikymmenen ajan suomen ja viron kielen oppimisen sekä 
lähtökielen vaikutuksen tutkimiseen. Etenkin kompleksisuuden käsite näyttää tulosten perusteella 
vaativan uusia näkökulmia, sillä perinteiset mittarit eivät kuvaa suomen tai viron kehittymistä 
riittävän tarkasti. Pohdimme esityksessämme, kuinka DEMfad-malli on täyttänyt tehtävänsä ja 
kuinka sitä voisi kehittää edelleen. 
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Enikő Marton 

University of Helsinki 

What does motivate Finnish-speaking high school students in learning Swedish? 

The presentation explores the applicability of two concurrent motivation theories, the L2 
motivational self-system (Dörnyei 2005) and the integrative motivation (Gardner 2010) that rest on 
different assumptions regarding the availability of real life contact with target language speakers.  

We collected data about the motivational background in learning Swedish among Finnish-speaking 
high-school students (N = 254) in a monolingual Finnish and a bilingual municipality. We run the 
same mediational analysis separately on each dataset.  

The results show that while ideal L2-self predicted L2 learning efforts in both contexts, the two 
samples differed regarding the effects of instrumentality-promotion and integrativeness. In Lahti, 
where participants have almost no contact with Swedish speakers, L2 learning efforts were 
predicted by instrumentality-promotion but not integrativeness. By contrast, in Borgå where 
participants had frequent contact with Swedish speakers, L2 learning efforts were predicted by 
integrativeness but not instrumentality-promotion.   

The findings speak for a clear difference in SLA in monolingual and bilingual contexts. 

Literature 

Dörnyei, Zoltán 2005: The psychology of the langauge learner. Individual differences in second 
language acquisition. London: Lawrence Erlbaum. 

Gardner, Robert C. 2010: Motivation and second language acquisition. The socio-educational 
model. New York: Peter Lang. 
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Henna Massinen 

Itä-Suomen yliopisto 

Rajakarjalaismurteissa esiintyvistä kontaminaatiomuodoista 

Esitelmässä tarkastellaan Raja-Karjalan karjalankielisten siirtolaisten murteissa eli rajakarjalais-
murteissa esiintyviä kontaminaatiomuotoja, joissa yhdistyvät eri tavoin suomen itämurteiden ja 
karjalan kielen murteiden äännepiirteet (esim. mehtäh ’metsään’, koddih ’kotiin’, nälägä ’nälkä’). 
Tarkasteltavana olevia muotoja ei esiinny sellaisinaan suomen eikä karjalan murteissa, ja niiden 
voikin katsoa syntyneen kielimuotojen puhujien kontaktien kautta. Esitelmän tarkoitus on selvittää, 
millaiset kielenpiirteet ovat yhdistyneet kontaminaatiomuodoista, miten yleisiä muodot ovat 
tutkittavana olevassa rajakarjalaisaineistossa ja mikä niiden mahdollinen maantieteellinen levikki 
on ollut yhtäältä informanttien kotipitäjien ja toisaalta siirtolaisajan asuinalueiden valossa.  

Varsinaisten kontaminaatiomuotojen lisäksi esitelmässä luodaan katsaus rajakarjalaismurteissa 
idiolekteittain esiintyviin, karjalaisen vokaalienvälisen h:n sisältäviin muotoihin, joiden tapaisia 
esiintyy lyydin ja vepsän kielen murteissa eli rajakarjalaismurteiden itäisissä naapurimurteissa 
(esim. kätehen ’käteen’, piettihi ’pidettiin’). Tarkoituksena on hahmottaa muotojen levikki ja 
selvittää, miksi niitä esiintyy juuri rajakarjalaismurteissa. 
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Saija Merke 

Åbo Akademi 

Opiskelijoiden aloitteet vapaamuotoisissa opintopiireissä 

Tutkimuksen tavoite on osoittaa, millaisilla vuorovaikutuksellisilla ja kielellisillä keinoilla 
lähihoitajaopiskelijat tuovat osaamista ja ymmärrystä esille niin, että he osoittavat asian-
tuntijuuttaan tai valmiuttaan kehittyä ammattilaisiksi. Tutkimuksen fokuksessa ovat suomea toisena 
kielenä puhujat.  

Tutkimuksen metodi on etnometodologinen keskustelunanalyysi, jonka lähtökohtana on, että osal-
listujien roolit neuvotellaan keskustelussa eli siinä prosessissa, jossa puhujat vuorottelevat ja 
keskustelu etenee. Analyysi perustuu keskustelun sekventiaaliseen jäsentymiseen ja vierusparin 
vuorojen vahvaan sidokseen (Sacks, Schegloff et al. 1974; Raevaara 1995). Sekvenssianalyysillä 
hahmotetaan osallistujien yhteistä ja koordinoitua toimintaa ja suhteutetaan puhujan yksittäisiä 
vuoroja kokonaistoimintaan.  

Tarkastelussa ovat uutta toimintaa aloittavat vuorot eli ns. aloitteet kuten kysymykset, neuvot tai 
ohjeet (Waring 2011; Heritage & Sefi 1992). Opiskelijoiden aloitteet joko käynnistävät kokonaan 
uuden toiminnan tai avaavat uuden sekvenssin suuremman toimintakuvion sisällä. Tavoite on 
näyttää niitä ratkaisuja, joilla puhuja hyödyntää keskustelun sekventiaalista jäsenyyttä niin 
tehokkaasti, että hän pääsee ääneen ja toteuttamaan omia projektejaan ilman, että esimerkiksi 
rajattu kielitaitotaso on esteenä.  

Aineisto on kolmen vuoden aikana videoitu pitkittäinen vuorovaikutusaineisto oppisopimus-
koulutukseen osallistuvan ryhmän viikoittaisista opintopiireistä. 
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Taina Mylläri 

Jyväskylän yliopisto 

Oppijansuomen virkkeiden ja lauseiden rajojen monitulkintaisuus 

Oppijankielen jakaminen virkkeisiin ja lauseisiin on tunnetusti ongelmallista (esim. Martin 2013). 
Silti näillä yksiköillä on keskeinen rooli oppijankielen syntaktisen kompleksisuuden mittaamisessa 
(esim. Bulté & Housen 2012).  

Esitelmässäni vertaan laadullisesti ja määrällisesti suomenoppijoiden tekstien jakamista virkkeisiin 
ja lauseisiin manuaalisesti ja jäsentimen avulla. Aineistona on 350 Jyväskylän yliopiston Celfling-
hankkeen korpuksesta poimittua suomenoppijoiden tekstiä.  

Tulokset valottavat virke- ja lausejaon kannalta ongelmallisten jaksojen yleisyyttä oppijansuomessa 
ja ongelmien keskeisempiä syitä. Alustavien tulosten mukaan virkemäärissä ei ole suuria eroja eri 
menetelmien välillä mutta lausetasolla eroja on enemmän. Lausejaon kannalta ongelmallisia 
jaksoja on kaikilla aineiston taitotasoilla, ja lähes kaikilla taitotasoilla ongelmat jakautuvat niin, että 
niitä on yli puolessa tekstinäytteistä. Lauserajojen monitulkintaisuutta tulisikin tarkastella yhtenä 
mahdollisena virhelähteenä, kun syntaktista kompleksisuutta mitataan lauseisiin ja virkkeisiin 
perustuvilla määrällisillä mittareilla. 
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Aleksi Mäkilähde 
Turun yliopisto 

Koodinvaihdon syntaksin tutkimuksen metateoriasta:  
synteesejä ja analogioita 

Käsittelen esitelmässäni koodinvaihdon syntaksin tutkimuksen metateoreettisia kysymyksiä. 
Tämän alan tutkimuksen tavoitteina on ollut selvittää, mitkä koodinvaihdot ovat sijaintinsa ja 
rakenteensa perusteella korrekteja (tai kieliopillisia), ja selityksiksi on usein ehdotettu joitain erillisiä 
rajoitteita. Lähestymistavasta riippuen nämä eroavat toisistaan esimerkiksi siinä, ovatko ne 
rakennekohtaisia vai kaikenkattavia, sekä siinä, ovatko ne kategorisia vai probabilistisia. Lisäksi 
kilpailevien lähestymistapojen edustajat ovat erimielisiä siitä, millaista aineistoa ja mitä menetelmiä 
tulisi käyttää. Vallitsevaa erimielisyyttä on jopa pidetty eräänä alan keskeisimmistä ongelmista 
(esim. Poplack 2015).  

Esitelmäni tavoite on luoda yhteistä maaperää eri lähestymistapojen välille keskittymällä normin 
(tai säännön) käsitteeseen ja sen relevanssiin terminologian, teorioiden testauksen ja eri 
menetelmien kannalta. Käsittelen erityisesti synteesiä intuitio- ja havaintopohjaisten menetelmien 
välillä ja havainnollistan analyysia klassisen pelianalogian avulla. Yhtäältä tämä analogia auttaa 
kuvaamaan sitä, miten normijärjestelmiä yleensä voidaan tutkia, ja toisaalta koodinvaihdolle 
voidaan löytää kiinnostavia vastineita muilta inhimillisen toiminnan kuten pelien alueilta.  

Lähde 

Poplack, S. 2015: Code switching. Linguistic. – James D. Wright (toim.) International Encyclopedia 
of the Social & Behavioral Sciences. Toinen laitos. Vol. III s. 918–925. Amsterdam: Elsevier. 
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Marja Nenonen & Risto Ikonen 

Itä-Suomen yliopisto 

Suvis, suvakko, suvakki 

Viime vuosien pakolaisaalto on synnyttänyt kieleen joukon uusia ilmauksia, jopa uusia sanoja. 
Yleensä nämä sanatulokkaat, kuten suvakki, matu ja maahanmuuttokriittinen, ovat merkitykseltään 
latautuneita: ne paitsi ilmentävät käyttäjänsä asenteita ja mielipiteitä myös ohjaavat ajattelua 
tiettyyn suuntaan. Ne näyttävät arkikielistyvän ja luonnollistuvan, vaikka niiden käyttöä pyrittäi-
siinkin rajoittamaan (Heikkinen 2017).  

Yleensä uudet ilmaukset syntyvät pienissä piireissä ja leviävät sitten laajempaan käyttöön, jos 
osuvat otolliseen aikaan. Näyttäisi siltä, että uuden sanan yleistymiseen menee vuosia, vaikka 
sosiaalinen media olisikin vauhdittamassa sanan leviämistä. Tässä esitelmässä tarkastelemme 
yhden merkitykseltään halventavan uudissanan, suvakin, syntyvaiheita ja sen yleistymistä 
sosiaalisessa mediassa. Pääasiallisena aineistonlähteenä on Kielipankin Suomi24-korpus. 

Lähteet 

Heikkinen, Vesa 2017: Suvakkiselviö. – Tieteessä tapahtuu 35 (3) s. 56.  

Nenonen, Marja 2017: Uudissanasto ja uhattu ’Me’. Tutkijatapaaminen Uhattu ’Me’ ja keskustelun 
kuolema. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 20.4.2017. 
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Jarkko Niemi 

Helsingin yliopisto 

Asiakkaan hintakysymys yritysten välisessä myyntineuvottelussa 

Yritysten välistä myyntiä koskevassa myynti- ja markkinointitutkimuksessa asiakkaan esiin 
nostamaa tuotteen tai palvelun hintaa on yleensä käsitelty esteenä, joka myyjän tulee kyetä 
ylittämään. Tarkastelemme asiakkaan hintakysymyksestä alkavaa sekvenssiä kahden yrityksen 
välisissä myyntitapaamisia. Osoitamme, että asiakkaan esittämä hintakysymys on yleensä 
positiivinen signaali myyjälle ja että hintaneuvottelulla sekvenssinä on oma toistuva rakenteensa. 
Ennen kuin myyjä vastaa hintakysymykseen, hän alustaa vastaustaan pyytämällä asiakkaalta 
lisätietoja ja/tai osoittamalla, mitä kaikkea asiakas rahojensa vastineeksi saisi. Myyjä siis lykkää 
hintatiedon antamista ja suuntautuu varmistamaan, että asiakas ymmärtää kaupasta saamansa 
hyödyn. Hintaa käsittelevä sekvenssi päättyy asiakkaan tuottamaan hintatiedon vastaanottoon eli 
yleensä responssipartikkeliin joo. Tarkastelemme hintatiedon vastaanoton temporaalista, 
leksikaalista ja prosodista variaatiota ja sen suhdetta asiakkaan implikoimaan kiinnostukseen 
kaupantekoa kohtaan. Nostamme myös esiin tapauksen, jossa asiakas näyttää käyttävän 
hintakysymystä keinona irrottautua myyntitilanteesta ja kieltäytyä kaupasta. Osoitamme, että 
kieltäytymisen perusteet rakentuivat hintaa käsittelevän sekvenssin aikana. Tutkimuksen 
aineistona on 32 videoitua myyntitapaamista, ja niistä löysimme 10 asiakkaan esittämään 
hintakysymystä. Tutkimusmetodina on vuorovaikutuslingvistiikka. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
141 

 
Tommi Nieminen 

Itä-Suomen yliopisto 

Uutta tietoa švaasta 

Fennistiikassa on vanhastaan enimmäkseen sivuutettu heterorgaanisissa lC(C)-yhtymissä kuullun 
epenteettisen vokaalin eli švaan yksilö- ja ryhmävaihtelu ja keskitytty piirteen kategoriseen havait-
tuun esiintymiseen murteissa. Vain harvahkot kokeellisfoneettiset tutkimukset ovat tarkentaneet 
kuvaa. 

O’Dell & Nieminen (2016) osoittivat, että nykypuheessa (ainakin akustinen) epenteettinen vokaali 
on näissä yhtymissä yleisempi kuin vanhat käsitykset antaisivat olettaa. Toisaalta O’Dell & 
Nieminen (tulossa) osoittaa, että siihen, havaitseeko kuulija švaata vai ei, voi vaikuttaa ympäröivän 
puheaineksen tempo. 

Tarkastelen nyt švaata kahdella tapaa: akustisesti ja artikulatorisesti. 

Akustisesti kartoitan suomen murteiden akustisen epenteettisen vokaalin vaihtelua Kielipankin 
Suomen kielen näytteitä -aineiston ja Prosovar-aineiston avulla. 

Artikulatorisesti tutkin ultraäänikuvantamismenetelmällä, mitä suomen nykypuhujien lC(C)-
yhtymässä tapahtuu. Huomion keskipisteessä on artikulatoristen eleiden ajoituksen vaikutus 
havaintoon. Pyrin saamaan vertailuaineistoa myös lähisukukielistä, joissa švaata ei ole havaittu. 
Yritän vastata kysymykseen, mikä erottaa suomen lC(C)-yhtymän liittymän lähisukukielten 
vastaavista. Voiko olla niin, että suomenkin murteissa ”havaittavan švaan” ja ”piilošvaan” 
(akustisen epenteettisen vokaalin) ero ei ole niinkään akustisen vokaalisegmentin läsnä- tai 
poissaolossa vaan ennen kaikkea ympäröivän kontekstin eleiden keskinäisessä dynamiikassa? 
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Andrei Nosov 

University of Tampere 

Practical issues on similarity of n-grams extracted from a multilingual corpora 

We contribute the possible ways of n-gram similarity comparison and introduce the linguistic and 
statistical restrictions issued from the obtained results. These restrictions could be applied for the 
improvement of language models in machine translation as well as in the field of automatic 
compilation of multilingual glossaries for translators. The study is based on the subcorpus INTER-
PEST (University of Tampere), a collection over 1000 State Treaties in 5 languages (English, 
Finnish, Russian, French and Swedish). 

Firstly, we identify with simple frequency and statistical measure Log likelihood a possible set of n-
grams in 5 languages within the subcorpus INTER-PEST. We shorten the obtained list to 100 
samples. Our release improves upon the findings on the extraction of similar n-grams in two key 
ways: the text preprocessing (removal of stop-words, definition of regular expressions, 
lemmatization, filtering on specific parts of speech, case normalization) and the extension of lexical 
association measures. By preprocessing the texts, we were able to use TextHammer corpus 
manager (University of Tampere) to build large language models. Once the corpus was 
preprocessed with emphasis on the problems that arise in working with n-grams, we tested the 
extended lexical association measures. A series of experiments provide us with issue a refined list 
of n-grams more accurate and relevant. 
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Salla Nurminen 
Turun yliopisto 

Hirveän ja kauhean synonymia syntaksin ja vuorovaikutuksen näkökulmista 

Esitelmäni aiheena on adjektiivien hirveä ja kauhea synonymia, jota tarkastelen syntaksin ja 
vuorovaikutuksen näkökulmista. Käsittelen hirveää ja kauheaa lähisynonyymeina, sillä niiden 
ilmaisemat merkitykset ovat hyvin läheiset mutta eivät välttämättä täysin yhteneväiset kaikissa 
konteksteissa (vrt. esim. Jantunen 2001). Aineistossani hirveän ja kauhean ilmaisemat merkitykset 
ulottuvat kolmelle merkitysalueelle, jotka ovat ARVO, DIMENSIO ja INTENSITEETTI (ks. Dixon 
1982; Pajunen 2000; Paradis ym. 2015). Tutkimukseni pohjautuu Arkisyn-tietokantaan, joka on 
morfosyntaktisesti koodattu arkipuhekielen korpus, ja aineistoni sisältää 227 hirveä- ja 210 kauhea-
sanan esiintymää. Keskityn siis kahden merkitykseltään läheisen ja tarkastelemassani aineistossa 
lähes yhtä frekventin sanan tarkasteluun. Aineistossani hirveää ja kauheaa käytetään substantiivin 
määritteinä, predikatiiveina sekä syntaktisesti itsenäisinä lausekkeina. Substantiivin määritteinä ja 
predikatiiveina ne ovat jotakuinkin yhtä yleisiä, joskin niiden käyttöön näissä funktioissa liittyy 
hienoisia eroja. Itsenäisenä lausekkeena kauhea sen sijaan on huomattavasti tavallisempi kuin 
hirveä. Näillä itsenäisillä lausekkeilla on keskustelun etenemisen ja puhujien välisen 
vuorovaikutuksen kannalta selvästi oma tehtävänsä: ne toimivat kommentteina tai reaktioina 
johonkin keskustelussa esille tulleeseen seikkaan, ja niiden avulla puhuja osoittaa, että puheena 
oleva asia on jollakin tavalla päivittelyn tai juoruilun arvoinen. 
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Nicklas Oranen 

University of Helsinki 

On the crosslinguistic comparison of valency alternations 

Valency alternations are processes that alter the valency of a verb, i.e. the number of arguments 
controlled by a given verb. These alternations have been extensively investigated separately in a 
typological context (e.g. causatives, passives, applicatives, etc.), but few studies have focused on 
the interrelations and correlations between the various types of alternations. In this presentation I 
present my on-going doctoral research, in which I address some of the difficulties involved in the 
crosslinguistic comparison of valency alternations, as well as some of the problems involved in the 
investigation of inter- and correlations between different valency alternations. 

In order to facilitate crosslinguistic comparison, I adopt the notion of comparative concepts (as 
formulated by Haspelmath 2010), and I discuss the importance of properly defining valency 
alternations as comparative concepts. I also argue that traditional(ist) terms such as subject and 
indirect object are best avoided in favour of more neutral notations (e.g. S and R) that preferably 
ought to be valency alternation-dependent as well. Finally, I take a look at what the investigation of 
valency alternations in relation to each others might tell us about languages crosslinguistically, not 
only synchronically, but also diachronically. 

Lähde 

Haspelmath, Martin 2010: Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic 
studies. – Language 86 (3) pp. 663–687. 
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Jenny Paananen 
Turun yliopisto 

Päätöksentekokeskustelu monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla 

Yhteinen päätöksenteko on olennaista lääkärin vastaanotolla, sillä potilaan näkemyksien 
huomioiminen ja potilaan osallistaminen johtavat tutkitusti parempaan yhteisymmärrykseen ja 
hoitotyytyväisyyteen (Stewart ym. 2000; Epstein & Street 2011). Vuorovaikutustutkimuksen 
kentällä on pyritty selvittämään, millaista osallistava päätöksenteko käytännössä on. Tulosten 
perusteella keskusteluissa tasapainotellaan lääkärin ja potilaan päätösvallan välillä. Lääkärit voivat 
tarjota potilaille ehdotuksia ja vaihtoehtoja, joita potilaat voivat hyväksyä ja hylätä. Toisaalta 
potilaat saattavat myös kieltäytyä päätöksenteosta ja siihen sisältyvästä vastuusta sekä toisaalta 
vastustaa lääkärin päätöksiä silloinkin, kun osallistumismahdollisuutta ei tarjota. (Stivers 2007; 
Lindström & Weatherall 2015; Stivers, Heritage & Toerien 2017.) 

Tässä esitelmässä pohdin, muuttuuko lääkärin ja potilaan valta-asetelma epätasaisemmaksi, kun 
potilaalla on eri äidinkieli ja eri kulttuuri kuin lääkärillä, sillä aiempien tutkimusten perusteella 
potilaat joutuvat tällaisilla vastaanotoilla tavallista passiivisempaan asemaan (Schouten & 
Meeuwesen 2006; UTH-tutkimus 2015). Tarkastelen keskustelunanalyyttisesti vastaanotto-
tallenteita, joissa potilas on maahanmuuttaja eikä puhu suomea äidinkielenään. Analysoin 
esitelmässäni sekä päätösaloitteita että niihin vastaamista. 
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Anneli Pajunen 

Tampereen yliopisto 

Suomalaislasten ja nuorten kirjoitelmat:  
leksikaalinen ja syntaktinen kehitys 

Esitelmässä tarkastellaan n. 2 000 samasta aiheesta kirjoitetun kirjoitelman avulla kouluikäisten 
kirjoitetun kielen kehityksellisiä trendejä nuoriin aikuisiin verrattuna. Kehitys kulkee tyypillisesti 
yksinkertaisesta kompleksiin sekä kirjoitelmien leksikossa että syntaksissa. Kehitystä kuvaavia 
leksikaalisia mittareita ovat erilaiset leksikaalisen rikkauden suhdeluvut (substantiivi–verbi-suhde, 
leksikaalinen tiheys, frekvenssitasot sekä leksikaalinen diversiteetti) ja syntaktisia ilmausten 
keskipituus ja kompleksisuus. Tarkastelu osoittaa, että lasten ja nuorten kirjoitelmissa kehitys on 
tasaista mutta ikäkausitasolla variaatio on hyvin suurta. Erityisesti osalla nuorista pojista mittarein 
osoitettavissa oleva kehitys on olematonta. Sukupuolieroja pyritään suhteuttamaan ns. 
sukupuolten samanlaisuus -hypoteesiin, jonka mukaan erityisesti leksikon hallinnassa ei pitäisi olla 
kovin suuria sukupuolieroja. 
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Marjatta Palander 

Itä-Suomen yliopisto 

Infinitiivijärjestelmän uudennoksia savolaismurteissa 

Tutkimuskohteena on kolme nykypuhekielessä leviävää infinitiivirakennetta, lähtee tekee(n) ~ 
tekeex, alkaa tekemään sekä pystyy tehdä. MA-infinitiivin illatiivin (tekemään) rinnalle kehittynyt 
lyhempi tekeen-muototyyppi on alkuaan länsimurteisuus, joka on jo Muoto-opin arkiston 
kokoelmien mukaan ollut leviämässä itämurteiden puolellekin. Myös alkaa tekemään -rakenne on 
vanhastaan kuulunut länsimurteisiin, erityisesti peräpohjalaismurteisiin. Loppukahdenteinen 
tekeex-muototyyppi (esim. lähti tekees sen) sekä pystyy tehdä -rakenne ovat syntyneet 
pääkaupunkiseudulla vasta 1900-luvun aikana erilaisten analogiakehitysten tuloksena. 

Esitelmä valaisee rakenteiden ilmaantumista savolaismurteiden itäosiin. Ilmiöitä tarkastellaan 
neljän sukupolven perheen seuruuaineistosta, jonka informantit ovat syntyneet v. 1897–2004. 
Aineistoa on perheenjäseniltä tallennettu vuodesta 1969 lähtien. Seuruuaineisto paljastaa, missä 
vaiheessa ja millaisina uudennokset on omaksuttu itäsuomalaisperheen puhekieleen. 

Lähteet 

Kuparinen, Olli 2015: Kohti ääretöntä. Jäsentyvä infinitiivikonstruktiojoukko Helsingin puhekielessä 
1970-luvulta 2010-luvulle. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, suomen kieli. 

Sorsakivi, Merja 1982: Infinitiivijärjestelmän muutoksia lasten kielessä. – Virittäjä 86 s. 377–391. 

Ylikoski, Jussi 2005: Puhekielen morfologisten ja semanttisten innovaatioiden tutkimusnäkymiä. 
Esimerkkinä suomen tekeen- ja tekees-tyyppiset verbimuodot. – Puhe ja kieli 25:4 s. 187–209. 
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Maria Paloheimo 
Helsingin yliopisto 

Verbimuotoja ranskanopiskelijoiden suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissa 

Käyttävätkö opiskelijat monipuolisempia verbimuotoja kirjallisessa kuin suullisessa ilmaisussaan? 
Bardovi-Harlig (1992) ja Sowa (2005) toteavat tutkimuksissaan, että ranskanoppijat ilmaisevat 
esimerkiksi mennyttä aikaa verbimuodolla useammin kirjallisissa kuin suullisissa tuotoksissa. Myös 
aiemmassa tutkimuksessani (2015) verbimuotojen diversiteetti oli huomattavasti laajempi kirjal-
lisissa kuin suullisissa tuotoksissa. Osa tutkijoista (esim. Kroll 1977; Tannen 1982) pitääkin kirjal-
lista kieltä syntaktisesti kompleksisempana, kun taas toiset (esim. Poole & Field 1976; Halliday 
1989) määrittelevät suullisen kielen monimutkaisemmaksi. 

Tässä esitelmässä tarkastellaan TAM-verbimorfologiaa (tempus, aspekti, modus) kymmenen 
ranskanopiskelijan kahdessa suullisessa ja kahdessa kirjallisessa tuotoksessa, jotka ovat peräisin 
Helsingin yliopiston TAITO-hankkeesta. Analyysin pohjana käytetään Bartning & Schlyterin (2004) 
ruotsalaisopiskelijoiden suullisen ilmaisun pohjalta kehittämää ranskan oppimisen mallia. Kyseessä 
on performanssianalyysi, jossa tarkastellaan virheiden lisäksi oikein käytettyjä rakenteita ja 
verrataan niiden määriä toisiinsa. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  
− Missä määrin TAM-verbimuotojen kirjo on laajempi ranskanopiskelijoiden kirjallisissa kuin 

suullisissa tuotoksissa?  
− Mitä muotoja kussakin tuotoksessa esiintyy ja kuinka paljon?  
− Miten eroja muotojen diversiteetissä voidaan selittää?  
− Kuinka tulokset voitaisiin huomioida ranskan opetuksessa ja arvioinnissa? 
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Santeri Palviainen & Katja Västi 

Oulun yliopisto 

Konsonanttivartalot empiirisissä aineistoissa 

Suomen kielen konsonanttivartaloiden väistyminen vokaalivartaloiden tieltä on vähittäinen muutos, 
jonka etenemistä on kommentoitu fennistiikassa jo vuosikymmenten ajan (esim. Hakulinen 1979; 
Paunonen 2003). Muutos tuntuu kuitenkin nopeutuneen viime aikoina, joten olemme alkaneet 
tarkastella, millaisissa lekseemeissä ja muotoryhmissä muutos näkyy voimakkaimmin. Olemme 
aikaisemmin (Palviainen & Västi 2017) esittäneet hypoteesinamme, että vokaalivartaloisen 
muodon yleistymistä tukevat ainakin seuraavat seikat:  

1) lekseemin hahmottuminen perussanamaiseksi (esim. vuore-a, pane-ta-an ennemmin kuin 
hampaa-ta, tarv(-)itse-ta-an) 
2) perussanamaisen lekseemin suhteellinen harvinaisuus (esim. vuore-a, pure-nut ennemmin kuin 
miehe-ä, mene-nyt) 
3) yleise(hkö)n lekseemin taivutusmuodon suhteellinen harvinaisuus (esim. mene-kö-ön ennemmin 
kuin mene-ä) 
4) johtimen produktiivisuus (esim. kaune-impa-a, ole-mattoma-a ennemmin kuin sisar-ukse-a).  

Tässä esitelmässä tarkastelemme sitä, miten empiirinen kyselytutkimusaineisto (Palviainen & Västi 
2017; Liukkonen tulossa) ja korpusaineisto (Kärkkäinen 2018; Sirviö 2018) tukevat tai haastavat 
hypoteesia. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
SEKTIOESITELMÄT – SEKTIONSFÖREDRAG – SECTION PAPERS 

	 	
150 

 
Pauliina Peltonen & Sanna Olkkonen 

Turun yliopisto 

Itsekorjausten funktiot kognitiivisen ja puhetuotoksen sujuvuuden näkökulmista 

Puhutun kielen sujuvuutta käytetään yleisesti yhtenä suullisen kielitaidon mittarina ja 
arviointikriteerinä, vaikka arviointiperusteet ovat osittain melko yleisluontoisia ja epätarkkoja. 
Lisäksi sujuvuuden eri ulottuvuuksista erityisesti erilaisiin korjauksiin (sisältäen esim. toistot ja 
itsekorjaukset) liittyvät tutkimustulokset ovat ristiriitaisia (ks. Olkkonen & Peltonen, tulossa). 
Tauottamisen tavoin itsekorjaukset saattavatkin liittyä enemmän yksilölliseen puhetyyliin kuin 
kielitaidon tasoon. 

Esitelmässämme tarkastelemme itsekorjauksia kognitiivisen sujuvuuden ja puhetuotoksen 
sujuvuuden näkökulmista. Kognitiivinen sujuvuusaineisto sisältää sananhaun ja -tunnistuksen 
tehtäviä suomenkielisiltä englanninoppijoilta ja venäjänkielisiltä S2-oppijoilta, ja puhetuotoksen 
sujuvuuden aineisto koostuu suomenkielisten englanninoppijoiden monologeista ja dialogeista 
kahdelta koulutustasolta (monologeista myös vastaavat äidinkieliset versiot). Vertailemme 
itsekorjauksien esiintymistä ja käyttöä näissä kahdessa aineistossa, ja tarkastelemme 
itsekorjauksia ja niiden funktioita suhteessa kielitaidon tasoon, kognitiiviseen prosessointiin ja 
strategisiin keinoihin. Esityksessämme käsittelemme myös äidinkielisten vertailuaineistojen roolia 
yksilöllisten erojen tunnistamisessa. 

Lähde 

Olkkonen, S. & Peltonen, P. (tulossa): Mitä on toisen kielen sujuvuus? Kognitiivisen ja 
puhetuotoksen sujuvuuden näkökulmien yhdistäminen. – AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen 
tutkimuksia 10. 
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Pekka Posio 

Tukholman yliopisto 

Persoonamuodon valinta omiin kokemuksiin viitatessa  
espanjalaisissa sosiolingvistisissä haastatteluissa 

Espanjan kielen eurooppalaisessa varieteetissa puhuja voi itsestään ja kokemuksistaan puhuessa 
käyttää monia eri viittauskeinoja: (1) yksikön ensimmäistä persoonaa, (2) geneeristä yksikön toista 
persoonaa, (3) indefiniittis-impersonaalista pronominia uno tai (4) laajempaan joukkoon viittaavaa 
monikon ensimmäistä persoonaa. Tutkin näiden viittauskeinojen valintaa ja sen yhteyttä sosio-
lingvistisiin muuttujiin kuten puhujan ikään ja sukupuoleen aineistossa, joka koostuu Salamancassa 
tehdyistä sosiolingvistisistä haastatteluista (yhteensä 14 informanttia ja noin 74 000 sanaa). 

Tutkimuskysymykseni ovat (1) miten viittauskeinojen valinta omista kokemuksista puhuessa rakentaa 
intersubjektiivisuutta haastatteluissa ja (2) korreloiko eri viittauskeinojen käyttö puhujan iän ja 
sukupuolen kanssa. Kiinnostavaksi haastattelujen vertaamisen tekee se, että kaikki haastateltavat 
vastaavat heidän opintojaan, työelämäänsä ja kotikaupunkiaan koskeviin kysymyksiin. Puhujat voivat 
vastata yksikön toisessa persoonassa esitettyihin kysymyksiin kaikkia edellä mainittuja viittauskeinoja 
käyttäen. 

Kvantitatiivinen tarkastelu osoittaa, että pronomini uno on aineistossa harvinainen, mutta monikon 
ensimmäistä ja yksikön toista persoonaa käytetään hyvin laajasti omista kokemuksista puhuessa. 
Näiden persoonamuotojen valinta korreloi merkittävästi sekä iän että sukupuolen kanssa. Naiset 
käyttävät kumpaakin persoonaa enemmän kuin miehet, jotka suosivat kolmatta persoonaa ja 
nominilausekesubjekteja. Alle 40-vuotiaat suosivat yksikön toista persoonaa, kun taas vanhemmat 
käyttävät enemmän monikon ensimmäistä persoonaa. 

Kvalitatiivisen tarkastelun valossa yksikön toisen persoonan käyttö omista kokemuksista puhuessa 
näyttäytyy keinona luoda puhujan ja kuulijan välistä intersubjektiivisuutta ja esittää kokemukset 
yksilöllisinä, mutta kuitenkin yleistettävinä, potentiaalisesti ketä tahansa toista yksilöä koskevina. 
Monikon ensimmäistä persoonaa käyttäessään puhuja puolestaan rakentaa kokemuksistaan kuvaa 
yhteisöllisinä, perheen, sukupolven tai saman sukupuolen edustajien kesken jaettuina. Nuorempien ja 
vanhempien puhujien väliset erot selittyvät paitsi näkökulmaerolla myös Espanjassa tapahtuneilla 
yhteiskunnallisilla muutoksilla, joihin vanhemmat puhujat usein viittaavat haastatteluissa. 1950- ja 1960-
luvuilla opiskelleet käsitteistävät esimerkiksi opintonsa yhteisöllisenä, omaa yhteiskuntaluokkaa 
koskevana ”me”-kokemuksena, kun taas 1990-luvulla opiskelleet nuoremmat puhujat viittaavat omiin 
opintoihinsa ”kenelle tahansa” mahdollisina yksilöllisinä valintoina. 

Aineistoni on pienehkö, mutta havainnot saavat tukea sosiologiasta sekä tutkimuksista, joissa on 
tarkasteltu tanskan- ja englanninkielisiä haastatteluaineistoja. Tutkimus toimii pohjana tulevalle 
hankkeelleni, jossa aion tarkastella missä määrin yhteiskunta ja siinä vallitsevat sukupuolinormit ja -
odotukset vaikuttavat kielellisten viittauskeinojen käyttöön espanjan eri varieteeteissa.  
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Juho Pystynen 

Helsingin yliopisto 

Liivin kielen äännehistoriallisia arkaismeja 

Itämerensuomalaisten kielten äännehistorian päälinjat hahmotteli E. N. Setälä jo 1800-luvun 
loppupuolella. Toistaiseksi myöhemmät erikoistutkimukset yksittäisten ims. kielimuotojen 
äännehistorioista eivät ole juurikaan heiluttaneet Setälän luomaa kuvaa kantasuomen rekon-
struktiosta. Sen sijaan 1900-luvun mittaan kuva kantasuomea varhaisemmista kielihistoriallisista 
kausista on jatkuvasti tarkentunut. Toisinaan tulokset kantauralin rekonstruktiosta ovat myös 
osoittaneet kantasuomen rekonstruktion vaativan korjauksia: näitä ovat viime vuosikymmenien 
havainnot eteläviron erityispiirteistä, jotka ovatkin etäsukukielten todistuksen nojalla osoitettavissa 
muualta itämerensuomesta hävinneiksi arkaismeiksi, eivät paikallisiksi innovaatioiksi. 

Sama osoittautuu koskevan myös liiviä. Esittelen joukon vastaavanlaisia aikaisemmin tuntemat-
tomia tapauksia, joissa etäsukukielten nojalla voidaan puolestaan osoittaa liivin kielen säilyttäneet 
eräitä arkaistisia äännepiirteitä. 
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Ilona Rauhala 

Helsingin yliopisto 

Eihän (pohjois)saamessa käytetä adjektiiveja! 

Otsikon mukaisen lauseen olen kuullut useammankin saamelaisen suusta, kun olen kertonut 
tutkivani pohjoissaamen adjektiiveja. Tämän esitelmän tarkoitus on pohtia väitettä kahden 
ajallisesti etäällä toisistaan olevan aineiston pohjalta; toinen on Jens Friisin keräämä kielen-
näytekokoelma Lappiske sprogprøver: en samling af lappiske eventyr, ordsprog og gaader 
(julkaistu 1856), toinen puolestaan on marraskuussa 2017 keräämäni keskusteluaineisto, joka 
koostuu kahdeksasta kahden henkilön välisestä keskustelusta (yhteensä 220 minuuttia). Aineistot 
ovat hyvin erilaisia; Friisin aineisto koostuu yhden henkilön monologeista, tarinoista, kun taas 
keräämäni aineisto koostuu melko arkipäiväisistä keskusteluista. 

Näyttää siltä, että myös Friisin aineistossa on käytetty adjektiiveja, joten otsikon väitteelle ei näytä 
olevan pohjaa. Siitä nousee jatkokysymys: millaisia adjektiiveja Friisin aineiston adjektiivit ovat 
semanttisesti ja miten muuten asioita kuvaillaan kuin adjektiivein? Samat kysymykset esitän kerää-
mästäni keskusteluaineistosta.  Keskusteluaineistossa käytetään adjektiiveja, mutta millaisia ne 
ovat ja käytetäänkö kuvailuun muitakin keinoja kuin adjektiiveja? Friisin aineiston adjektiivit lienevät 
enimmäkseen perusadjektiiveja ja viittaavat vain muutamiin semanttisiin kenttiin, kuten koko, ikä ja 
väri. Nykykielen aineistossa adjektiivien kirjo on laajempi ja johtimiakin käytettäneen enemmän 
kuin Friisin aineistossa. 
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Jarno Raukko 

Helsingin yliopisto 

Tila, merkitykset ja metodi 

Tila on avara käsite. Sana tila on kompleksisesti polyseeminen; sen merkitykset vaihtelevat 
konkreettisesta (’farmi’) abstrakteihin (esim. ’vointi’). Tilan merkitysten erottelu huutaa kyseen-
alaistamista ja kantaaottavaa metodologiaa. Esitelmäni keskittyy tuottotestin tuloksiin. 
Tuottotestissä vastaaja itse tuottaa lause-esimerkkejä, joissa tutkitulla sanalla (siis tila) on eri 
merkitys kussakin lauseessa. 

Kyselyyn osallistui 39 opiskelijaa semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssilla Helsingin yliopiston 
Metsätalossa 29.1.2015. 

Käytän tätä aineistoa varsinaisen polysemian selvittämisen lisäksi joidenkin erikoiskysymysten 
puimiseen. 

Vastaajat täyttivät kolmenlaisia lomakkeita. Yhdessä pureuduttiin vain sanaan tila, kahdessa 
muussa tutkittiin sanoja maa ja tila eri järjestyksessä. Hypoteesina oli, että tilan merkitys ’farmi’ 
korostuisi entisestään, jos sitä edeltäisi sanan maa aktivointi. Tendenssi oli havaittavissa, mutta 
ero ei ollut suuri. 

Vastaajat parafrasoivat omat lauseensa, ja niistä on kiinnostavaa tutkia tila-sanalle valittuja 
synonyymeja: tilavuus, tilanne, tola, kunto, huone, sali, alue, rauha, etäisyys, paikka, sija, olo, 
vointi, mieli, fiilis. Näitä voi käyttää esim. semanttisten perheyhtäläisyysketjujen analyysiin. 

Entä tila-sanan käyttö terminä? Semantiikassa on ”(olo)tilan ilmauksia”, mutta toisaalta esim. 
”tilakieliopissa”, teatterissa ja fysiikassa tila viittaa paikkaan. Analyysi ottaakin lopussa kantaa 
polyseemisen sanan käyttöön tieteellisenä terminä. 
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Jutta Rosenberg 

Åbo Akademi 

Täti tulee kylään -ilmaisu vauva.fi-keskustelupalstalla 

Tämän esitelmän aiheena on täti tulee kylään -ilmaisun käyttö vauva.fi keskustelupalstan 
vauvakuume-osiossa. Tekemässäni tutkimuksessa olen tarkastellut keskustelupalstaa, joka on 
suunnattu raskautta toivoville naisille, ja sen erikoistunutta kielenkäyttöä. Olen tarkastellut keskus-
telijoiden tapaa puhua keskustelupalstalla kuukautisista ja keskittynyt ilmaisun täti tulee kylään ja 
sen erilaisten variaatioiden käytön ja muodon kartoittamiseen. 

Materiaali tätä tutkimusta varten on kerätty vauva.fi-sivuston keskustelupalstan vauvakuume-
osiosta. Olen tutkinut vauvakuume-osion keskusteluja lokakuusta 2005 lokakuuhun 2010 asti, ja 
olen keskittynyt kuukausiketjuihin, joissa keskustelijat toivovat raskauden alkavan kyseisen kuu-
kauden aikana. Keskusteluissa osallistujat päivittävät tilannettaan jopa päivittäin ja jakavat 
oireitaan ja tuntemuksiaan toistensa kanssa. Näistä ketjuista olen sattumanvaraisesti kerännyt 55 
viestiä, joissa viitataan kuukautisiin käyttämällä ilmaisua täti. Tämän materiaalin avulla olen 
kartoittanut ilmauksen täti tulee kylään käyttöä ja funktiota. Olen tutkimuksessani pyrkinyt 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten ilmaisua täti tulee kylään käytetään vauvakuume-
keskusteluissa? Ja mikä funktio ilmaisulla täti tulee kylään on vauvakuume-keskusteluissa? 
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Giovanni Rossi 

University of Helsinki 

Prosody and pragmatic function in other-repetitions across languages 

We present the results of a comparative project examining the role of prosody – generally 
understood as the acoustic-auditory post-lexical features of speech – in distinguishing the 
pragmatic function of other-repetitions in conversation across five languages: English, Finnish, 
French, Italian, and Finland Swedish. By other-repetitions we refer to a recurrent conversational 
phenomenon that involves the lexical repetition of all or part of a speaker's turn by another 
speaker, typically in the next turn. Previous research has shown that such repetitions can 
accomplish a range of pragmatic functions, including checking understanding, requesting 
completion, expressing surprise, questioning the acceptability of what is said. How do speakers of 
different languages distinguish these functions? And how do recipients know what to respond? In 
this project, we examine the role played in this process by prosody, together with other 
interactional resources of language, body, and context, drawing on methods from conversation 
analysis, linguistics, and multimodal analysis, and adopting a mixed qualitative-quantitative 
approach. The project contributes to the developing field of pragmatic typology, with a new focus 
on prosody. Although there has been work on prosodic typology, on prosody in conversation, and 
more recently on pragmatic typology, this is the first project that brings the three elements together: 
prosody, conversation, and typology. 
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Maaret Räsänen 

Itä-Suomen yliopisto 

Rajakarjalaismurteiden synkreettiset sijat 

Rajakarjalaismurteet ovat sekakoosteinen kielimuoto, joita on puhuttu 1940-luvulle asti Raja-
Karjalassa Suomen ja Venäjän rajalla ja sotien jälkeen Suomen murteiden puhuma-alueilla. 
Tutkimuksessa selvitetään 1960- ja 70-luvuilla tehtyjen haastattelujen valossa, miten varsinais-
karjalaiset, livvinkarjalaiset ja suomen savolaismurteiset variantit limittyvät ja vaihtelevat raja-
karjalaismurteita äidinkielenään puhuvien sijoissa. Tutkittaviksi valituissa sisä- ja ulko-
paikallissijoissa esiintyy runsaan variaation lisäksi sijasynkresiaa eli sijojen yhteenlankeamista 
(talos ’talossa’ tai ’talosta’). Varsinaiskarjalassa esiintyy adessiivi-allatiivi ja livvinkarjalassa 
inessiivi-elatiivi, adessiivi-ablatiivi sekä adessiivi-ablatiivi-allatiivi. 

Tutkimus avaa aiemmin vain vähän tutkituista Raja-Karjalan murteista uuden näkökulman, koska 
käytettävissä on kielen kuvausten ja kielioppien lisäksi laaja puheaineisto. Lisäksi itämeren-
suomalaisen kielen avulla voidaan lisätä ymmärrystä ei-indoeurooppalaisten kielten synkresiasta. 
Havainnot aineistosta osoittavat esimerkiksi sen, että varsinaiskarjalaisesta Ilomantsista lähtöisin 
olevien puheessa allatiivin (’-lle’) funktiossa esiintyy pääte -l(l)e 18,5 prosentin verran, vaikka 
odotuksenmukainen -l(l)A onkin selvästi yleisin (80,5 % ). -L(l)e-päätteen ilmaantumista voi pitää 
joko savolaismurteiden tai livvinkarjalan vaikutuksena, mutta alkuperästä ei kuitenkaan ole 
löydettävissä täyttä varmuutta. 
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Matti Räsänen 

Kotimaisten kielten keskus 

Lakitermien kieliopillinen rakenne 

Lakitermit muodostavat kirjavan ilmausjoukon. Esitelmässä tarkastellaan tutkimusta, jossa on 
selvitetty lakitermien kieliopillista rakennetta lain määritelmäpykälissä esiintyvien ilmausten 
valossa. Aineistona on lait vuosilta 2010–2015. 

Esitys pohjaa numeeriseen tietoon. Vastauksia saadaan mm. seuraaviin kysymyksiin: 

− Termien keskeiset rakennetyypit ja ydinsemantiikka  
− Erirakenteisten termien esiintymismäärät ja jakauma 
− Kuinka moni termi on sanakirjan hakusana? 
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Merja Salo 

Helsingin yliopisto 

Pohjoishantin kirjakielten vokaaleihin liittyviä ortografiaongelmia 

Hantin kielissä vokaalien määrä vaihtelee suuresti, eniten niitä on itämurteissa ja vähiten pohjois-
murteissa. Ensitavussa esiintyy laajin kirjo vokaaleja, jälkitavuissa niiden määrä on rajallinen, mikä 
on tyypillistä muillekin uralilaisille kielille. Perinteisesti hantin vokaalit on jaettu täysiin ja 
redusoituneisiin tai pitkiin ja lyhyisiin. 

Ensimmäinen aapinen ilmestyi kaikkein pohjoisimmalla eli Obdorskin murteella vuonna 1897. 
Runsaan sadan vuoden aikana on pohjoishantin kirjakielillä ollut useita samanaikaisia ja 
peräkkäisiä ortografioita. Niiden suurin ongelma on vokaalien epätarkka merkintä. Sama kyrillinen 
kirjain on voinut tarkoittaa kolmea eri vokaalifoneemia. Vuosien 1930 ja 1937 välisenä aikana 
käytettiin latinalaisia kirjaimia. Vuonna 1952 tehtiin päätös julkaista koulukirjoja kahdella itäisellä ja 
kahdella pohjoisella murteella. 

Tällä hetkellä pohjoishantilla on kaksi kirjakielen varieteettia: Kazymin ja Šuryškarin. Tuore 
yliopistopiireistä liikkeelle lähtenyt ortografiauudistus on haluttu ulottaa kaikkiin hantin kirjakieliin 
melko suuresta vastustuksesta huolimatta. Uusimmissa ortografioissa venäjän kielen periaatteista 
poikkeava merkintätapa aiheuttaa suuria ongelmia tavallisille kielenkäyttäjille. Siinä liudentuneet 
konsonantit saavat omat kirjainmerkkinsä ja vokaalit pysyvät muuttumattomina. Uudistuksen 
hyvänä puolena on, että redusoitunut vokaali ǝ on vihdoin saanut oman kirjaimensa. 
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Erika Sandman 

Helsingin yliopisto 

Egoforisuuskategoria keskusteluvuorovaikutuksessa wutunin kielessä 

Tarkastelen esitelmässäni ns. egoforisuuskategorian käyttöä keskusteluvuorovaikutuksessa 
wutunin kielessä. Wutun on mandariinikiinan paikallismuoto, jota puhuu vajaa 4 000 ihmistä Länsi-
Kiinassa Qinghain maakunnassa. Sitä puhutaan Amdon kieliliittoalueella ja siihen on 
kielikontaktien vaikutuksesta kehittynyt siniittisille kielille epätavallisia areaalipiirteitä. Wutunin 
huomiota herättävimpiä ei-kiinalaisia piirteitä on ns. egoforisuuskategoria, joka on läheistä sukua 
episteemiselle modaalisuudelle (tiedon varmuus) ja evidentiaalisuudelle (tiedon lähde). 
Egoforisuutta on varhaisimmassa aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa kuvattu persoona-
taivutuksen muotona: samaa morfeemia (EGO) käytetään usein ensimmäisen persoonan kanssa 
väitelauseissa ja toisen persoonan kanssa kysymyksissä, kun taas sen vastaparia (EI-EGO) 
käytetään muissa konteksteissa. Omassa aineistossani kuitenkin havaitsin, että todellisessa 
kielenkäytössä egoforisuusmorfeemien käyttö ei ole näin suoraviivaista, vaan kumpaa tahansa 
morfeemia voidaan käyttää minkä tahansa persoonan kanssa ja egoforisuusmorfeemien käytöllä 
on yhteyksiä puhujien episteemisten oikeuksien ilmaisemiseen. Analysoin wutunin ego-
forisuusmorfeemien käyttöä keskusteluissa kolmen aineistoesimerkin valossa. Aineistoni tulevat 
kahdesta arkikeskustelusta sekä yhdestä kansantarinasta. 
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Maria Sarhemaa 

Helsingin yliopisto / Debrecenin yliopisto 

Onko uuno urpompi kuin tauno?  
Tarkastelussa kolmen etunimen appellatiivistuminen 

Tarkastelen esitelmässäni etunimistä appellatiivistuneita ilmauksia tauno, urpo ja uuno, jotka 
tarkoittavat muun muassa ’tyhmää’, ’hölmöä’ ja ’typerää’ (Paunonen 2000; KS). Näennäisesti 
nämä kolme ilmausta ovat synonyymeja, mutta tarkasteluni lähtökohtana on kognitiivisen 
semantiikan ajatus, jonka mukaan merkitys muuttuu, kun muoto muuttuu (Langacker 1988: 10–11; 
ks. myös Haiman 1985: 21–22). Selvitänkin, millaisissa eri merkityksissä ilmauksia käytetään. 
Tarkastelen myös sitä, keneen niillä tyypillisesti viitataan: puhujaan itseensä vai toiseen henkilöön.  

Aineistonani on Suomi24-korpuksesta poimittuja esimerkkejä. Analyysini osoittaa, että vaikka 
useimmin tauno, urpo ja uuno viittaavat yleisesti ’tyhmään’ tai ’typerään’, niillä on myös omat 
erityiset merkityksensä ja tyypilliset viittauskohteensa. 

Lähteet 

Haiman, John 1985: Natural Syntax. Cambridge Studies in Linguistics 44. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

KS = Kielitoimiston sanakirja 2017. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-
201433. Verkkojulkaisu HTML. Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 28.2.2017 (viitattu 29.1.2018). 

Langacker, Ronald W. 1988: An Overview of Cognitive Grammar. – Brygida Rudzka-Ostyn (toim). 
Topics in Cognitive Linguistics s. 3–48. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Paunonen, Heikki 2000: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja. Helsinki: 
WSOY. 
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Henri Satokangas 
Helsingin yliopisto 

Kertomus tiedon rakentajana tietokirjassa 

Tarkastelen esitelmässäni kertomusta osana käsitteellistä tietoa rakentavaa toimintaa yleis-
tajuisissa tietokirjoissa. Jotakin esiteltävää termiä ja sen nimeämää ilmiötä havainnollistavat 
kertomukset nähdään osana niitä tekstiin kirjoittuvan vuorovaikutuksen strategioita, joilla termejä 
tehdään ymmärrettäviksi. Keskeisten termien ja niiden nimeämien ilmiöiden esittely ja selittäminen 
aiheeseen perehtymättömille on avainroolissa uuden tiedon välittämisessä, sillä tieteellinen tieto 
rakentuu sitä jäsentävän termistön ympärille.    

Lähtökohtana on ajatus, että termien ja käsitteellisten yhteyksien merkitys syntyy kielenkäytössä 
(Lemke 1990: 98). Tietokirjatekstiä tarkastellaan siis vuorovaikutustoimintana, jonka tavoitteena on 
esittää ja rakentaa käsitteellistä tietoa maallikkolukijalle. Tekstiin kirjoittunutta vuorovaikutusta 
jäsennetään toimintokuvioiksi, joissa kirjoittaja johdattelee lukijaa vaiheittain (esim. Virtanen 2015). 
Kertomukset rakentavat omanlaistaan tietoa ilmiöistä ja asettuvat siten osaksi termejä selittäviä 
toimintokuvioita. Kertomusten voidaan nähdä täydentävän eritteleviä ja käsitteellisiä tekstijaksoja 
termiä koskevan tiedon rakentamisessa ja toimivan näin yhtenä monista käsitteellisen tiedon 
esittämisen keinoista. 

Lähteet 

Lemke, Jay L. 1990: Talking Science. Language, Learning, and Values. New York: Ablex. 

Virtanen, Mikko 2015: Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana. Väitöskirja. Helsingin 
yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. 
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Ksenia Shagal 

University of Helsinki 

Bivalent verb classes in Uralic languages 

In this paper, we investigate valency class systems of Uralic bivalent verbs (these verbs are known 
cross-linguistically to be prone to show deviant valency behaviour). The study is based on a 
convenience sample, which includes 14 Uralic varieties: North Saami, Standard and Ingrian 
Finnish, Estonian, Erzya and Moksha Mordvin, Hill and Meadow Mari, Komi-Zyrian and Komi-
Permyak, Udmurt, Hungarian, Mansi and Enets. Data were gathered from native speakers through 
a questionnaire consisting of 130 sentences that contained bivalent predicative expressions (e.g. 
‘Peter likes his shirt’).  

We test two major hypotheses. (1) Uralic languages are more diverse in terms of their transitivity 
profiles (the sets of verbs that they treat as +/– transitive) than other language families in Northern 
Eurasia. (2) The patterns of classifying verbs into individual (minor) valency classes reflect contact 
histories of the languages rather than their genealogical relations. For instance, Mordvin, Mari and 
Permic languages pattern with Russian, Hungarian is similar to the Standard Average European 
languages, the system of Enets valency classes has some parallels in other languages of Siberia, 
while Finnic languages form a cluster of their own. We are going to test these hypotheses using 
both qualitative (comparison of individual Uralic languages with their non-Uralic neighbors) and 
quantitative (distance matrices based on Hamming distance and Mutual Information) methods. 
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Mari Siiroinen 

Helsingin yliopisto 

Konsonanttivartalon kohtalo suomen kielessä 

Jo vuosikymmenten ajan on tiedetty, että monet konsonanttivartaloiset nominien ja verbien muodot 
ovat vähenemässä. Tämän ovat todenneet mm. Bussenius (1939), Itkonen (1976) ja Paunonen 
(1976). 

Sellaiset sananmuodot kuin nientä, sunna ja vetten ovat jäämässä tai jääneet jo unholaan. 
Kuitenkin toisaalta miesten, mennä tai punaista ovat erittäin frekventtejä. Eri paradigmoissa 
pyrkimys yksinomaiseen vokaalivartaloisuuteen on eriasteista.  

Mikä on nykytilanne? Miten tähän on tultu? Missä taivutustyypeissä konsonanttivartaloisuus pitää 
parhaiten pintansa? 

Tarkastelen esitelmässäni nominien konsonanttivartaloiden kohtaloa lähtien liikkeelle murteiden 
edustuksesta 1960–70-luvuilla Muoto-opin arkiston aineiston valossa. Sieltä selviää muun muassa, 
mikä on ollut konsonanttivartaloisuuden maantieteellinen levikki. Vertaan tuon aikatason tietoa 
nykypäivän verkkoteksteistä löytyviin sananmuotoihin.  

Pohdiskelen myös, mikä tähän muutokseen on antanut sysäyksen: paradigman yksinkertaistamis-
pyrkimykset, kielenoppimisen lainalaisuudet, jokin muu vai kaikki yhdessä. 

Lähteet 

Bussenius, Arno 1939: Zur ostseefinnischen Morphologie. Stammesalternation im Ostsee-
finnischen. Berlin: Gruyter. 

Itkonen, Terho 1976: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta. – Virittäjä 80 s. 52–81. 

Paunonen, Heikki 1976: Allomorfien dynamiikkaa. – Virittäjä 80 s. 82–105. 
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Jari Sivonen 

Oulun yliopisto 

Suomen kielen metaforiset mennä-konstruktiot 

Deiktisillä perusliikeverbeillä (esim. mennä ja tulla) on kielissä paljon semanttisia laajentumia (ks. 
esim. Wilkinson ja Hill 1995). Myös suomen kielen mennä-verbin ympärille rakentuvia metaforisia 
konstruktioita on kymmenittäin niin yleis- kuin puhekielessä (1–3). 

(1) No sehän meni hyvin! 
(2) Liisa meni aivan tolaltaan eilen. 
(3) Tentti meni ihan munilleen. 

Liikeverbien semantiikka on ollut yksi kognitiivisen kielentutkimuksen ydinalueita. Myös uudemmat, 
konstruktiopohjaiset teoriat ovat usein käsitelleet liikeverbejä. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin 
jäänyt verbikonstruktioiden ja niiden merkityksiä motivoivien mielikuvaskeemojen yhteispeli. 
Tarkastelen esitelmässäni nykysuomen kuvaannollisia mennä-konstruktioita konstruktiopohjaista 
(esim. Goldberg 1995) ja mielikuvaskemaattista (esim. Johnson 1987) analyysitapaa yhdistävän 
metodin avulla. Lähestymistapa mahdollistaa mennä-metaforien muodon ja merkityksen 
kuvaamisen, mutta ennen kaikkea se tarjoaa mielikuvaskemaattisen selityksen ilmausten usein 
idiosynkraattisille merkityksille. Tutkimuksen aineistona on yleis- ja puhekielen korpusmateriaalia. 

Lähteet 

Goldberg, Adele 1995: Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Johnson, Mark 1987: The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and 
Reason. Chicago: The University of Chicago Press. 

Wilkinson, Davis & Hill, Deborah 1995: When go means come. Questioning the basicness of basic 
motion verbs. – Cognitive Linguistics 6–2/3 s. 209–259. 
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Valtteri Skantsi 
Oulun yliopisto 

Nykypuhesuomen alueellinen jakautuminen murrekartastosovelluksen perusteella 

Työssäni Nykypuhesuomen alueellinen jakautuminen murrekartastosovelluksen perusteella 
havainnoin Kettusen Murrekartastossa vuonna 1940 määriteltyjä murrerajoja vastaajien tuotosten 
perusteella. Kartasto kaipaa kipeästi päivitystä, joten työn ensimmäisessä vaiheessa kokoan 
aineiston suunnittelemani älypuhelinsovelluksen avulla. Jälkimmäisessä vertaan saamaani dataa 
kartastoon ja esittelen tulokseni vastaajien puhekielestä sekä kielikäsityksistä. Tutkimukseni 
edustaa perinteistä kansanlingvistiikkaa ja aineistonkeruussa hyödynnän joukkoistamista. 
Suomessa ei ole vielä kielitieteellistä puhelinsovellusta, joka kokoaisi sekä lingvistit että maallikot 
yhteen keskustelemaan kielestä. Parhaillaan jylläävän murrebuumin aikana olen tienraivaaja – 
lisäksi rakennan kieliteknologisten taitojeni pohjalta aineistosta väitöskirjan. Voimme säästää 
suuren määrän henkilötyövuosia ja myös luontoa, kun murrenäytteitä ei tarvitse liikkua 
keräämässä ympäri Suomea (joka niin ikään muillakin aloilla on tunnettu teknologiastaan). 
Esitelmässäni raportoin, kuinka sovelluksen rakentaminen edistyy ja millaisia ratkaisuja olen 
suunnitellut ohjelmiston ulkoasun sekä tieteellisen puolen elävöittämiseksi. Esittelen myös 
Murrekartastosta valittuja, merkittäviä variantteja nimenomaan alueluokittelun kannalta. Minulla ei 
tietenkään ole vielä näyttää konkreettisia tuloksia, mutta päätavoitteenani on päivittää fennistiikka 
2020-luvulle aineistonkeruun osalta ja samalla suuresti käytetty peruslähteemme ajan tasalle. 
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Kaj Syrjänen 

University of Tampere 

Applying population genetic methods to the study of Finnish dialects 

My presentation focuses on the application of quantitative population genetic (‘micro-evolutionary’) 
methodology for dialect research, with a special reference to Finnish dialects. The population 
genetic toolkit covers a broad range of methods with which to study, for instance, population 
structure, population diversity and population divergence. Although the population genetic toolkit is 
not originally intended for studying linguistic data, certain elements from these approaches can be 
successfully adopted for linguistics due to the roughly analogous nature of species and languages; 
that is, both languages and species consist of groups of individuals that possess differing 
selections of heritable material (i.e. genetic or linguistic features) that may be grouped into 
populations or dialects based on patterns of similarity. One of the aims is to demonstrate what 
advantages do these quantitative approaches have and how population genetic methods can be 
adapted for linguistic data. In addition to discussing the population genetic approach to dialectology 
the presentation includes results from population genetic analyses done on the digitized Dialect 
Atlas of Finnish, which are essentially in line with the observations from traditional dialect studies. 
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Susanna Tavi 

Itä-Suomen yliopisto 

Rajakarjalaismurteiden leksikon monilähtöisyydestä 

Rajakarjalaismurteita ovat Suomen yhteyteen vuosina 1617–1944 kuuluneen Raja-Karjalan 
karjalankielisten pitäjien eli Suojärven, Salmi, Suistamon, Korpiselän, Impilahden ja Ilomantsin 
itäosien murteet. Kyseiset murteet poikkeavat muusta karjalasta siten, että niissä on havaittavissa 
suomen kielen tuore vaikutus, joka vaikuttaa karjalan vanhojen, konventionaalistuneiden 
venäläisperäisten piirteiden, kuten leksikaalisten ja fonologisten ainesten, suomalaistumiseen. 
Tässä esityksessä kuvaillaan kahden eri tutkimuksen yhteydessä tehtyjä havaintoja monilähtöisistä 
kontaktipiirteistä leksikossa. Aineistona on käytetty Raja-Karjalan korpusta. Venäläisperäisten 
leksikaalisten ainesten tilastollinen vertailu osoittaa, että pitäjänmurteet, joita aineiston idiolektit 
edustavat, muodostavat venäläisvaikutuksen osalta itään päin vahvenevan jatkumon. Samoin 
suomalaisvaikutus vahvenee länteen päin: suomen kielestä on kopioitu aineksia, jotka korvaavat 
muun karjalan venäläisperäisiä aineksia. Selitys tällaiselle kopioinnille on kaksikielisyydessä: 
puhujat muokkaavat myös tiedostamattomasti puhettaan pragmaattisen ympäristön mukaisesti 
suomalaisemmaksi. Venäläisvaikutuksen suomalaistumisen kuvauksessa ei ole aina selvää, 
minkälaisen kontaktilähtöisen mekanismin, esimerkiksi konvergenssin, tulosta se voi olla. 
Toistaiseksi parhaiten kontaktipiirteitä selittävä muuttuja on puhujien maantieteelliset sijainnit, jotka 
myös selittävät pragmaattisesti tärkeintä kielellistä ympäristöä. 
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Hannu Tommola 

Tampereen yliopisto 

Monikkosanojen distribuutiosta ja sekaparadigmaisista pluratiiveista 

Aineistoni ydin on Koptjevskaja-Tammin & Wälchlin (2001) lähinnä venäjän ja balttilaisten kielten 
pluratiiveista muodostama korpus, jota olen laajentanut 41 lekseemistä 71:een. Yhtäläisyyksiä voi 
selittää joko lainautumisella, ilmiön yhteisellä alkuperällä tai typologisella yleisyydellä tyytymättä 
nojaamaan ”aihetodisteisiin” rekisteröimällä erot ja samankaltaisuudet. Sekä vokaaliharmonian että 
kieltoverbin taivutuksen katoamista virossa on selitetty indoeurooppalaisten kielten, etenkin latvian 
vaikutuksella. Koptjevskaja-Tamm ja Wälchli ihmettelevät, miksi nämä piirteet ovat juuri eteläisen 
Viron murteissa ja võrussa säilyneet. Pluratiiviaineiston vertailu näyttää tukevan sellaista 
näkemystä, että tiettyjä piirteitä latvian vaikutuksesta vapaammat viron pohjoismurteet (ja yleiskieli) 
ovat voineet menettää joutuessaan intensiiviseen kosketukseen alasaksan kanssa. Itämeren 
ympäryskielistä vähiten pluratiiveja on saksassa ja ruotsissa. Viron suomeenkin verrattuna 
(puhumattakaan balttilaisista kielistä) vähäinen määrä pluratiiveja voi johtua saksan vaikutuksesta. 
Ruotsin vaikutusta vastaan puhuu se, että ruotsissa on vähemmän yhteisiä pluratiiveja viron kuin 
saksan kanssa, kun taas (odotetusti) enemmän suomen kanssa. Pluratiivien typologia voidaan 
esittää luettelemalla ja analysoimalla tyypillisesti monikossa leksikalisoituvia käsitteitä ja aihepiirejä 
ja toisaalta lekseemien jatkumolla, absoluuttisista pluralia tantumeista varioiviin ja defektiivisiin 
monikkosanoihin. 
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Mikael Varjo & Hanna Jokela 

Turun yliopisto 

Nollasubjektilauseiden luontevuus edistyneiden suomenoppijoiden näkökulmasta 

Nollapersoonalla tarkoitetaan yksikön 3. persoonan sellaista käyttöä, jossa puhuja viittaa kehen 
tahansa ihmiseen, usein myös itseensä. Nollapersoonatulkinta on tavallisin subjektittomissa 
lauseissa (eli nollasubjektilauseissa) kuten lauseessa Täällähän jäätyy, mutta nollapersoona-
lauseen ilmipanematon lauseenjäsen voi olla subjektin ohella myös esimerkiksi objekti kuten 
lauseessa Lepotauko virkistää. (ISK § 1347.) 

Pyrimme kaksiosaisen kyselylomakkeen avulla selvittämään, 1) miten luontevina vastaajat pitävät 
erilaisia nollasubjektilauseita ja 2) millaisissa puhekielisissä keskustelukonteksteissa vastaajat 
suosivat nollapersoonaa avoimen yksikön 2. persoonan sijaan ja päinvastoin. Kysely teetetään 
sekä edistyneillä suomenoppijoilla että ensikielisillä suomenpuhujilla. Kyselymme jälkimmäisessä 
osassa olemme hyödyntäneet suomenkielisten arkikeskustelujen tietokantaa Arkisyniä ja Arkisyn-
aineiston nollasubjektilauseita ja avoimen yksikön 2. persoonan lauseita vertailevan tilastollisen 
analyysin tuloksia (Suomalainen & Varjo, tekeillä).  

Esityksessä käymme läpi kyselymme tuloksia ja käsittelemme myös sitä, mitä annettavaa 
keskustelupuheen korpuksella voi olla edistyneen oppijansuomen tutkimukselle. 

Lähde 

ISK = Hakulinen, Auli – Vilkuna, Maria – Korhonen, Riitta – Koivisto, Vesa – Heinonen, Tarja Riitta 
– Alho, Irja 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS. 
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Marjut Vehkanen 
Helsingin yliopisto 

Koululaisten S2-oppikirjojen astevaihtelun kuvauksesta  
1800-luvun lopulta 1930-luvulle 

Tarkastelen esitelmässäni koululaisten varhaisten S2-oppikirjojen tapaa kuvata ja opettaa aste-
vaihtelua (Kockström 1868; Dannholm 1885; Kallio 1887; Salo 1932). Oppikirjat on kirjoitettu 
Suomen äidinkieleltään ruotsinkielisille koululaisille Salon oppikirjaa lukuun ottamatta, joka 
julkaistiin Neuvostoliiton koululaisten suomi vieraana kielenä -opetuksen tarpeisiin. Tarkastelen 
tätä suomen kielen keskeistä taivutusmorfologian kuvausta (Karlsson 2000: 45–56) aineistoni oppi-
kirjoissa lähinnä diakronisella otteella. Vertailen kirjoittajien tapaa kuvata ruotsinkielisille ja 
venäjänkielisille kirjoitettujen S2-oppikirjojen astevaihtelua: kuvauksien laajuutta/suppeutta, 
kuvauksien määritelmien taustojen avausta, ilmiön sisällön kuvausjärjestystä, kuvausten esimerk-
kien esitystapoja sekä kirjoittajien tapaa opettaa astevaihtelua. Esitelmäni yhteenvedossa kokoan 
S2-oppikirjojen astevaihtelun vertailun yhteneviä ja erottavia piirteitä tämän aineiston valossa. 
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Mikko T. Virtanen 
Helsingin yliopisto 

Terveysaiheisista kokemuksista keskustelu anonyymilla verkkopalstalla 

Terveys on suosittu keskustelun aihe verkon keskustelupalstoilla. Monen terveysaiheisen 
keskusteluketjun alkupisteenä on muiden käyttäjien kokemuksiin kohdistuva tiedustelu. Tällaiset 
keskustelut ovat paitsi neuvottelua asiantuntijuudesta tai vertaisuudesta myös neuvottelua koke-
malla saadun tiedon käyttöarvosta. 

Esitelmässäni tarkastelen kokemuksista keskustelemisen käytänteitä anonyymin ja kaikille 
avoimen verkkokeskustelun näkökulmasta. Lähtökohtana on, että omakohtaisella kokemuksella on 
keskusteluvuorovaikutuksessa kaksi olennaista merkitysulottuvuutta: episteeminen ja emotionaa-
linen. Episteemiseltä kannalta kokemus on tietoa, johon tukeutuen voidaan esimerkiksi neuvoa 
muita tai argumentoida ammatillisia asiantuntijoita vastaan. Toisaalta kokemuskeskustelussa 
voidaan käsitellä tiedon asemesta myös tunteita ja etsiä vertaisia, kohtalotovereita. Tästä 
näkökulmasta kokemukset ovat ennen muuta identiteetin ja sosiaalisten suhteiden rakennuspuita. 
Tämän kahtiajaon perusteella erotan verkon kokemuskeskusteluista kaksi päätyyppiä: 
ongelmanratkaisukeskustelut ja vertaistukikeskustelut.  

Tutkimusaineistona on 50 keskusteluketjua, jotka on kerätty Suomi24-verkkopalvelun Terveys-
palstalta. Kriteerinä oli, että aloitusviestissä on kokemus-sanan sisältävä tiedustelun ilmaus (esim. 
Kokemuksia?, Onko kokemuksia?, Kertokaa kokemuksia!). Tutkimusmenetelminä yhdistetään 
tekstianalyysia ja keskustelunanalyysia. 
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Susanna Virtanen & Sachiko Sosa 

Helsingin yliopisto 

Obinugrilainen informaatiorakenne areaalien kannalta 

Hypoteesinamme on, että obinugrilaisten kielten hantin ja mansin murteet muodostavat pragma-
areaalin: tietyt piirrekeskittymät jakautuvat maantieteellisen eivätkä kielellisen läheisyyden mukaan. 
Kohteenamme ovat informaatiorakenteen perusfunktiot fokus ja topiikki. Kulonen (1989: 332) on 
jakanut passiivin agentin merkinnän perusteella obinugrilaisen alueen kolmeen areaaliin:  

I Länsialue: pohjois- ja länsimansi sekä pohjoishanti. 
II Keskusalue: itä- ja etelämansi sekä etelähanti.  
III Itäalue: itähanti.  

Hypoteesimme mukaan areaalijako koskee myös informaatiorakennetta.  

Koko alueella pragmaattiset ja syntaktiset funktiot korreloivat keskenään: topiikki pyrkii syntaksissa 
lauseytimeen, kun taas fokus asettuu ytimen ulkopuolisiin funktioihin ja sen seurauksena taipuu 
obliikvisijoissa. Sen sijaan areaalisia eroja löytyy mm. sijamuotovaihtelusta: idästä länteen 
siirryttäessä sijamuotojen käyttö topikaalisuuden ilmaisussa monipuolistuu. Länsi- ja 
keskusryhmissä syntaktinen subjekti on aina merkitsemätön, kun itäryhmän itähantissa esiintyy 
lisäksi lokatiivinen subjekti. Länsiryhmän varianteissa suora objekti on aina morfologisesti 
merkitsemätön, keskusryhmän itämansissa topikaaliset objektit saavat akkusatiivimerkinnän – 
fokaalisten objektien ollessa merkitsemättömiä – ja itäryhmän itähantissa topikaalisella suoralla 
objektilla on useita sijoja. 

Lähde 

Kulonen, Ulla-Maija 1989: Passive in Ob-Ugrian. SUST 203. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 
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Elina Vitikka 

Helsingin yliopisto 

Minäviittaukset ja kirjoittajan läsnäolo yleistajuisessa tietokirjassa 

Yksi yleistajuisen tietokirjallisuuden trendi on kirjoittajan persoonan vahva läsnäolo tekstissä. Itsen 
esiintuomista jopa suositellaan, sillä toiset ihmiset kiinnostavat lukijoita ja yksittäisen tutkijan 
tarinaan on usein helpompi samaistua kuin tämän tutkimiin ilmiöihin (esim. Raevaara 2016).  

Esityksessäni tarkastelen minäviittauksia ja niille hahmottuvia diskursiivisia rooleja tutkijoiden 
kirjoittamissa yleistajuisissa tietokirjoissa. Minäviittauksilla tarkoitan yksikön ensimmäisen persoo-
nan pronominia, omistusliitettä sekä verbin persoonapäätettä. Huomio on tekstin minän ja kirjoit-
tajan taustan suhteessa: Onko tutkija-kirjoittaja minäviittausten kautta läsnä tekstissä? Entä minkä-
laisia muita diskursiivisia rooleja minäviittaukset saavat?  

Minäviittauksia on tutkittu runsaasti tieteellisissä teksteissä, mikä tarjoaa mielenkiintoisen vertailu-
kohdan esimerkiksi minäviittausten määrälle (ks. Hyland 2001) ja diskursiivisille funktioille (ks. 
Rahtu 2015).  

Esitys perustuu työn alla olevaan väitöskirjatutkimukseeni. 

Lähteet 

Hyland, K. 2001: Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles. – English for 
specific purposes 20 s. 207–226. 

Raevaara, T. 2016: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Tampere: Vastapaino. 

Rahtu, T. 2015: Multifunctional roles of the first person singular in academic texts. – Sonja Starc, 
Carys Jones & Arianna Maiorani (toim.) Meaning making in text s. 31–50. Palgrave Macmillan. 
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Max Wahlström & Heini Lehtonen 

Helsingin yliopisto 

Tykkää meitä  
– Kielikontakti ja sosiaalinen toiminta verkkoympäristössä 

Tykätä-verbi on perinteisesti saanut elatiivimuotoisen täydennyksen. Sosiaaliseen mediaan 
keskeisesti kuuluva tykkääminen on kuitenkin luonut rinnalle toisen rakenteen, jossa täydennys on 
partitiivissa, esim. tykkää meitä Facebookissa. Uuden rakenteen alkuperä, leviäminen ja käyttö on 
erityisen hyvin tarkasteltavissa: rakenteen synty liittyy konkreettiseen teknologiseen innovaatioon 
ja sen käyttöala on poikkeuksellisen rajattu. Tarkastelemme rakennetta kielikontaktin tutkimuksen 
ja vuorovaikussosiolingvistiikan näkökulmista verkkokeskusteluaineistossa. 

Rakenne liittyy ydinkieliopilliseen muutokseen, ja kyseessä on tuore ja suhteellisen läpinäkyvä 
muutos. Kontaktilähtöisen kielenmuutoksen kannalta ilmiö on kiinnostava, sillä kieliopillisten 
rakenteiden kontaktimuutosta ei ole yleensä mahdollista tarkastella reaaliajassa. Pikainenkin 
tarkastelu kuitenkin paljastaa, että kyse ei ole vain kielen rakenteen vaan sosiaalisen toiminnan 
muutoksesta: mallirakenteen rooli ei ole yksioikoinen, ja muutosprosessin ymmärtämiseksi on 
huomioitava vuorovaikutukseen ja ilmiön sosiaaliseen merkitykseen liittyviä tekijöitä.  

Vastaamme esityksessämme seuraaviin kysymyksiin: Miten ilmiö rajautuu ja miten se suhtautuu 
olemassa oleviin rakenteisiin? Missä mielessä voidaan puhua kontaktilähtöisestä muutoksesta? 
Millaisissa toiminnoissa, genreissä tai rekistereissä rakenne on yleistynyt? Mitä ilmiön tarkastelu 
tarjoaa kielikontaktien ja monikielisten käytänteiden tutkimukselle? 
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Kukka-Maaria Wessman & Leena Kolehmainen 

Turun yliopisto 

Kielten kerroksia ja muuttoliikkeen jälkiä nimimaisemassa 

Lähestymme esitelmässämme hautausmaita kielimaisemana, julkisena paikkana, joka heijastelee 
yhteisön kielitilannetta (Landry & Bourhis 1997: 23). Keskitymme vainajien nimiin hauta-
muistomerkeissä: Millaisen kielimaiseman ne muodostavat? Mitä nimistä voi päätellä paikka-
kunnan historiasta ja sinne suuntautuneesta muuttoliikkeestä? Kielimaisematutkimuksessa 
erisnimien luokittelu kielen perusteella on osoittautunut vaikeaksi (Edelman 2009). Muuttoliikkeen 
jättämiä jälkiä hautausmaamaisemaan on tutkittu (Eckert 1998, Graves 1988, Tamosiunaite 2012, 
VanDam 2007), mutta ei nimien osalta. 

Varkauden kahta vanhinta hautausmaata koskeva aineistomme koostuu hautamuistomerkkien 
valokuvista ja vainajien sukunimistä niissä (yht. 544 nimeä). Varkautta on luonnehdittu ”sulatus-
uuniksi suomalaisessa mittakaavassa” (Soikkanen 1963). Luonnehdinta viittaa 1900-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla teollisuuden aiheuttamaan työperäiseen muuttoliikkeeseen, jonka johdosta 
Varkaudesta tuli eri kielten ja murteiden puhujien ”vastaanottokylä” (Itkonen 2004). 

Havainnollistamme sukunimien kieliluokittelun ongelmia ja esittelemme analyysiämme, jonka 
mukaan Varkauden hautausmaiden nimimaisema on monimutkainen kokonaisuus heijastellen 
kaupungin itäistä sijaintia, muuttoliikettä läheltä ja kaukaa ja monikielisiä kerrostumia suoma-
laisessa sukunimijärjestelmässä. 
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Lotta Aunio & Antti Laine 

Helsingin yliopisto 

Uusia lähestymistapoja vertailevaan kielioppiin 

Maran läänissä Tansaniassa puhutaan yli 20 kieltä, joista vain pari on dokumentoitu. Alue on yksi 
itäisen Afrikan ensimmäisiä alueita, joille bantukielten puhujat noin 2000 vuotta sitten levittäytyivät 
Kamerunin seuduilta ja siten keskeinen bantukielten historian ja kielikontaktien tutkimuksen 
kannalta. Esittelemme Koneen säätiön rahoittamaa hankettamme, jonka tavoitteena on doku-
mentoida näistä kielistä neljä: ikoma, nata, isenje sekä ngoreme. Ngoremen puhujia on vielä noin 
50 000, mutta muiden kolmen huomattavasti vähemmän. 

Keräämme kieliaineistoa Tansaniassa ja aineiston pohjalta laadimme vertailevan kieliopillisen 
kuvauksen, jossa yksittäisten kielten kuvaus yhdistyy typologiseen näkökulmaan. Mutta miten tämä 
käytännössä pitäisi toteuttaa? Onko jossain kehitetty esimerkiksi nettiselaimessa toimiva pohja, 
jossa voitaisiin esittää useamman eri kielen kielioppi? Millainen kieliopin rakenteen pitäisi olla, jotta 
se toimisi sekä yksittäisten kielten kuvaamisessa että kielten välisten erojen korostamisessa?  

Tieteellisen kuvauksen lisäksi haluaisimme kuvata kieliä muodossa, joita niiden puhujat voisivat 
myös hyödyntää. Voisiko myös sen integroida samaan kuvaukseen? Posterin välityksellä haluam-
me jakaa omia alustavia ajatuksiamme tämän toteuttamiseksi, mutta myös saada yleisöltä 
ehdotuksia ja vinkkejä. 
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Johanna Enqvist & Tiina Onikki-Rantajääskö 

Helsingin yliopisto 

Tieteen kansallinen termipankki ja tiedonlouhinnan apuneuvot 

Esittelemme posterissamme Tieteen termipankin hanketta ja nykytilaa erityisesti siltä kannalta, 
kuinka tiedonlouhintaa voidaan käyttää termipankin asiantuntijoiden termityön apuneuvona. 
Tieteen termipankin karttuminen perustuu rajoitettuun talkoistamiseen (engl. niche-sourcing), jossa 
eri tieteenalojen tutkijat ottavat itse vastuuta alansa termitietojen ajantasaisuudesta Tieteen 
termipankissa. Asiantuntijoiden avuksi voidaan tuottaa termiehdokkaiden listauksia sähköisistä 
tieteellisten tekstien korpuksista. Toinen sovellusmahdollisuus on kontekstiesimerkkien 
hyödyntäminen. Kyse voi olla tyypillisten käyttöjen hahmottamisesta tai määritelmäehdokkaista. 
Tutkijat voivat myös itsenäisesti käyttää Kielipankin Korp-palvelinta tekstilajiltaan riittävästi 
rajattuun korpukseen kuten Tiedelehtiä-aineistoon. 

Tieteen termipankki tekee entistä tiiviimpää yhteistyötä FIN-CLARINin kanssa nyt, kun termipankin 
tutkimuskoordinaattori on siirtynyt työskentelemään Digitaalisten ihmistieteiden osastoon Helsingin 

yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Yhteistyömahdollisuuksia on kehitelty mm. FIN-
CLARINin tutkimusavustajan Sam Hardwickin kanssa. Tarkastelemme asiantuntijoiden laadullisen 
termityön ja kieliteknologisilla menetelmillä tuotettujen (puoli)automaattisten apuneuvojen 
keskinäisen suhteen ehtoja. 

Termipankin suurimpana haasteena on edelleen saada eri alojen tutkijoiden kriittinen massa 
mukaan termityöhön. Kun asiantuntijoiden aktiivisuus lisääntyy, voidaan verkkopalvelussa 
läpinäkyvänä toteutuvaan toimintaan kohdistaa myös tutkimusta, joka tarkastelee uudentyyppisen 
avoimen yhteistekijyyden ja -kirjoittamisen muotoja ja mahdollisuuksia. Käsitteenmuodostuksesta 
käytävä keskustelu ja merkitysneuvottelu tuovat uudentyyppisen prosessuaalisen näkökulman 
tieteen terminologiaan. Esittelemme posterissamme näitä mahdollisuuksia esimerkkien avulla. 

Lähteitä 

Nilsson, Henrik, Kanner, Antti & Onikki-Rantajääskö, Tiina 2016: Post och bank – om lagring av 
terminologi, den svenska Rikstermbanken och den finska Vetenskapstermbanken. – Nina Pilke & 
Niina Nissilä (red.), Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. VAKKI Publications 
Nr. 5. Vaasa. S. 100-136. http://www.uva.fi/fi/sites/vakki/publications/tanktatermer/8nilssonetal:pdf. 

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Enqvist, Johanna 2018: Tieteen termipankki kehittää suomen kielen 
käyttöä tieteen kielenä. – Verkko-Kielikello. www.kielikello.fi, maaliskuu 2018. 

Onikki-Rantajääskö, Tiina & Pitkänen-Heikkilä, Kaarina 2015: Joukkoistamisen haasteita ja 
mahdollisuuksia Tieteen termipankin wikitalkoissa. – Tieteessä tapahtuu 6 s. 15–19. 
http://tieteentermipankki.fi 
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Esa Penttilä & Marja Nenonen 

Itä-Suomen yliopisto 

Metaforat suomalaisessa ja brittiläisessä poliittisessa uutisoinnissa 

Brexit, pankkikriisi ja maahanmuuttokriisi näkyvät voimakkaana kielenkäyttönä, jossa mielipide-
vaikuttajat pyrkivät värikkäillä metaforilla muokkaamaan ihmisten mielipiteitä. Tässä posterissa 
tarkastellaan metaforia, joita käytetään uutisoinnissa kuvattaessa EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
suhteita.  

Analyysi perustuu suomalaisista ja brittiläisistä sanomalehdistä kerättyyn aineistoon, jossa 
käytettyjä metaforia analysoidaan vertailevasta näkökulmasta. Tuloksia vertaillaan myös aiemmin 
poliittista metaforaa kielten- ja kulttuurienvälisestä näkökulmasta tarkasteleviin tutkimuksiin (esim. 
Musolff 2016, Möller 2014, Neagu ja ColipcÎ 2014). Analyysissa pyritään Musolffin (2016) 
mukaisesti yhdistämään kognitiivisen kielentutkimuksen lähestymistapaa diskurssianalyyttiseen 
tarkasteluun. 

Lähteet 

Musolff, A. 2016: Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury 
Academic. 

Möller, N. 2014: Cognitive metaphor and the Arab Spring. – Frank Polzenhagen, Zoltán Kövecses, 
Stefanie Vogelbacher and Sonja Kleinke (toim.), Cognitive Explorations into Metaphor and 
Metonymy s. 133–147. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

Neagu, M. & ColipcÎ G.I. 2014: Metaphor and Self/Other representations. A study on British and 
Romanian headlines on migration. – A. Musolff, F. MacArthur & G. Pagani (toim.), Metaphor in 
Intercultural Communication s. 201–221. London: Bloomsbury Academic.  

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2018 
POSTERIESITELMÄT – POSTERPRESENTATIONER – POSTERS 

	 	
180 

 
Mari Siiroinen & Pirkko Forsman Svensson 

Helsingin yliopisto 

Vanha kirjasuomi kiinnostaa:  
vanhan kirjasuomen opiskelusivuston sisältö ja käyttäjäkunta 

Opiskelusivusto Virtuaalinen vanha kirjasuomi (Vvks) (http://www.helsinki.fi/vvks) tarjoaa suomen 
kirjakielen kehityksestä kiinnostuneelle runsaan määrän eri tekstilajien tekstejä 1500–1700-luvuilta. 
Tekstejä sivustolla on vanhan kirjasuomen kolmelta vuosisadalta runsaat 70. Nämä tekstit ovat 
usein parin sivun mittaisia mutta myös esimerkiksi koosteita arvoituksista, sananlaskuista sekä 
lehtiuutisia ja satuja. Eri vuosisatoja edustavien tekstien määrä noudattaa paljolti Fredrik Wilhelm 
Pippingin (1856–1857) luetteloimien painotuotteiden määrää: 1500-luvun tekstejä on 20 %, 1600- 
ja 1700-luvun 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 runsaat 70. Posterimme esittelee sivustoa ja luo myös 
katsauksen sen kansainväliseen käyttäjäkuntaan. 
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Johanna Viimaranta 

Turun yliopisto 

Veden ääniin liittyvät interjektiot suomessa kyselytutkimuksen perusteella 

Suomen kielen veden ääniin liittyviä interjektioita ovat kohi, kuoh, liri, liti, lits, loisk(is), loti, läti, läts, 
molskis, pirsk, pläts, polsk(is), pori, pul(i), roisk(is) ja tip. Sanakirjat kuvaavat näiden sanojen 
merkitystä vajavaisesti tai eivät ollenkaan.  

Etukäteisoletuksen mukaisesti interjektion valintaan vaikuttavat seuraavat seikat: 1) onko kyseessä 
pelkän veden ääni vai ääni, joka syntyy veden kontaktista muuhun esineeseen, 2) tämän esineen 
muoto ja koko, 3) roiskeiden määrä ja äänen voimakkuus, 4) toiminnan kohdistuminen veden 
pintaan, syvyyksiin tai pohjaan ja 5) toiminnan tarkoituksellisuus.  

Sanojen merkityseroja ja tyypillisiä käyttöjä tutkittiin Webropol-ohjelmalla tehdyn kyselyn avulla. 
Kyselyssä käytettiin korvaustestejä, joissa testattiin lähimerkityksisten interjektioiden (tärkeimpänä 
sanaryhmä loiskis, läts, molskis, pläts, polskis, roiskis) käytettävyyttä samoissa lauseissa. Testissä 
oli myös yksittäisten lauseiden hyväksyttävyyden ja sanojen piirteiden arviointitehtäviä.  

Kyselyn 124 vastaajan avulla pystyttiin todentamaan ja tarkentamaan tutkijan intuition avulla 
määriteltyjä merkitys- ja käyttöeroja. Yksilölliset erot vastauksissa olivat silti suuria. Tutkimuksen 
tuloksena interjektiot esitellään luokiteltuina niiden valintaan vaikuttavien seikkojen perusteella. 
Vastaajien kommentit ja esimerkit kirvoittivat myös lisätutkimuksen aiheita. 
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Johanna Virkkula, Maarit Mustonen & Saila Salonen 

Helsingin yliopisto 

Hän olen / minä olet / sinä on  
– Yksilöön viittaaminen Maarit Mustosten tapaamisessa 

Posterimme on tapaustutkimus keinoista viitata itseen ja muihin, kun kaikkien nimi on Maarit 
Mustonen. Taideteoksessa, Maarit Mustosten ryhmätapaamisessa, syyskuussa 2016 yhdeksän 
Maarit Mustosta vietti päivän yhdessä. Tapaustutkimuksemme aineistona käytämme päivän aikana 
videoituja haastatteluja, joissa aina yksi Maarit Mustonen kerrallaan vastaa kysymyksiin toisten 
samanimisten kohtaamisesta, nimestään ja maaritmustoisuudesta. Vastauksissaan Maarit 
Mustoset kuvailevat itseään suhteessa muihin Maarit Mustosiin. 

Havainnoimme vuorovaikutustutkimuksen ja nimistöntutkimuksen metodein, miten haastatteluissa 
viitataan itseen ja muihin sekä puhutun kielen keinoin että kehollisen kielen avulla: katseilla, eleillä 
ja ilmeillä. Tarkastelemme myös, miten kokemuksia itsestä muiden Maarit Mustosten keskellä 
kuvaillaan. Haastatteluja on kahdeksan, yhteensä neljä tuntia. 

Posteri on osa Terhi Ainialan, Maarit Mustosen, Saila Salosen ja Johanna Virkkulan hanketta, 
jossa kaimuutta tutkitaan sekä tieteen että taiteen keinoin. Tässä nimenomaisessa 
taidetapahtumassa videohaastattelut suunniteltiin tutkimuksen kriteerit täyttäviksi mutta myös 
taiteen ehdoilla: Maarit Mustonen käyttää aineistoa myös taiteessaan, ja aineistoa on ollut esillä 
esim. galleria Hippolyten näyttelyssä Kuka syksyllä 2017. Hankkeessamme tiede ja taide paitsi 
kohtaavat myös vuorovaikuttavat: taidetta ja tiedettä yhdistämällä kerromme kaimuudesta 
enemmän kuin taide tai tiede yksinään. 
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Päivi Virkkunen & Heini Kallio 

Helsingin yliopisto 

Kielenoppimisen fonetiikkaa tuleville kieltenopettajille 

Kieltenopetus on perinteisesti keskittynyt kirjoitettuun kieleen, vaikka ihmisen ensisijainen 
kommunikointimuoto on puhe. Ääntämisen merkitys osana kielitaitoa kasvaa kansainvälistyvässä 
maailmassa, ja YTL suunnittelee suullisen kielitaidon kokeiden lisäämistä ylioppilastutkintoon 
vuonna 2022. Tämä kuitenkin edellyttää suullisen kielitaidon kokonaisvaltaisempaa huomioimista 
perusopetuksesta lähtien.  

Tutkimusten mukaan foneettisten taitojen opetus on hyvin hajanaista ja vähäistä sekä 
suomalaisessa kouluopetuksessa että opettajankoulutuksessa. Puhutun kielen taidot kuitenkin 
pohjautuvat foneettiseen osaamiseen, joka mahdollistaa esimerkiksi vieraan kielen tuottamisen 
siten, että puhe on selkeää niin äänteellisesti kuin prosodisestikin. Opettajankoulutuksen tulisikin 
olla ensisijaisena kehityskohteena, kun halutaan oppilaille parempaa ääntämistä.   

Helsingin yliopistossa on alkuvuonna 2018 järjestetty kielten kandiohjelman kurssi ”Fonetiikka” 
kielen oppimisessa ja opetuksessa. Osana kurssia kartoitimme opiskelijoiden fonetiikkaan ja 
ääntämiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita strukturoidulla kyselyllä kurssin alussa ja lopussa.  
Esittelemme posterissa kurssin sisältöä ja arvioimme kurssin onnistumista vastaamalla seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin: 1) Miten kieltenopettajiksi opiskelevien foneettinen osaamistaso kehittyi 
kurssin aikana? 2) Miten opiskelijoiden käsitykset fonetiikan roolista ääntämisen opetuksessa 
muuttuivat kurssin aikana? 
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Alexandra Virtanen 

Turun yliopisto 

Saksankielisten maahanmuuttajien äidinkielen opetus Suomessa 

Posterissani esittelen tällä hetkellä alkuvaiheessa olevaa sosiolingvististä väitöskirjatutkimustani 
saksankielisten maahanmuuttajien äidinkielen opetuksesta (MAI-opetus) Suomessa. Nykyisen 
globaalin muuttoliikkeen johdosta monissa maissa keskustellaan siitä, miten maahanmuuttajat 
voitaisiin integroida paremmin yhteiskuntaan, mitä monikulttuurisuus ja monikielisyys tarkoittavat ja 
miten toiminnallista monikielisyyttä voi tukea.  

Tutkimuksessani analysoin kieliryhmää, jota ei ole vielä tutkittu Suomessa eikä kansain-
välisestikään. Selvitän saksan MAI-opetuksen osapuolten (oppilaat, vanhemmat, opettajat) 
taustoja, asenteita ja motivaatiota sekä kartoitan saksankielisen MAI-opetuksen haasteita ja 
vahvuuksia Suomessa.  

Syksyllä 2016 yhteensä 76 kuntaa antoi MAI-opetusta 55 kielessä. Opetukseen osallistui 18 175 
oppilasta. Suurimmat opetetut kielet olivat venäjä (5106 osallistujaa), somali (2333 osallistujaa) ja 
arabia (1791 osallistujaa). Saksan kieli kuuluu tässä listauksessa keskisuuriin kieliin (sija 12), sillä 
syksyllä 2016 saksankieliseen MAI-opetukseen osallistui 342 peruskoulun oppilasta (tilastotiedot, 
oph.fi). Posterissani esittelen tutkimukseni tavoitteet, aineistot ja menetelmät. 



	

	

 


