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1 Johdanto 

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen sitä, millaisissa yhteyksissä nollasubjektilauseita 

esiintyy selkokielisissä lehtiteksteissä. Selkokieliohjeistuksissa nollapersoonarakenteet 

mainitaan usein vältettävien rakenteiden listalla, mutta tästä huolimatta niitä esiintyy sel-

kokielisissä teksteissä melko runsaasti. Työssäni pyrin hahmottelemaan yleiskuvaa nol-

lasubjektiesiintymien yleisyydestä ja avoimen nollan viittaussuhteista. Lisäksi pohdin 

sitä, onko nollapersoonan välttämiselle selkoteksteissä perusteita: missä määrin se tuottaa 

tekstin monitulkintaisuutta ja siten vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä? 

Aineistona käytän Leija-lehteä, joka on suunnattu kehitysvammaiselle lukijakun-

nalle. Lehden tekstit ovat kohderyhmänsä huomioon ottavia selkotekstejä, joita laaditta-

essa pyritään noudattamaan selkokielisen tekstin tuottamiseen liittyviä ohjeistuksia sekä 

selkeän ja ymmärrettävän kielen periaatteita. Selkokieli on suomen kieltä, jota on mukau-

tettu rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään yleiskieltä helpommin ymmärrettäväksi. 

Erilaisten tekstien mukauttaminen selkokielelle palvelee saavutettavuusperusperiaatetta, 

jonka mukaan jokaisella on oikeus saada itseään ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ymmär-

rettävällä kielellä (Leskelä 2019: 48).  Tutkielmassani tarkastelen nollapersoonan ja tar-

kemmin nollasubjektin käyttöä selkokielisessä aineistossa, joka sisältää erilaisia juttu-

tyyppejä. Lehden sisäiset tekstilajierot ovatkin yksi huomioni kohteista, kun pyrin hah-

mottelemaan nollasubjektirakenteiden esiintymisympäristöä. 

Nollapersoonarakenteella tarkoitetaan sellaista lausetta, jonka subjekti on ilmipa-

nematon henkilöviitteinen nominilauseke (NP), ja finiittiverbi esiintyy aina yksikön kol-

mannessa persoonassa: 

 Toisen voi innostaa mukaan omiin juttuihin. (Leija 3/2019) 

 Ohjelman näkee myös Yle Areenassa netissä. (Leija 1/2019) 

 
Kuten passiivikin, on nollapersoona viittaukseltaan avoin, minkä on selkokielen näkökul-

masta tulkittu voivan aiheuttaa lauseen monitulkintaisuutta. Kandidaatintutkielmani ai-

heen rajaan nollarakenteista juuri nollasubjektin tarkasteluun, koska se on nollapersoona-

rakenteista selvimmin havaittavissa. Nollasubjektilauseissa verbi kertoo kolmaspersoo-

naisesta subjektista, muissa nollarakenteissa se on häilyvämpi ja vaikeammin tulkittavissa 

(VISK § 1347). Toisin kuin muissa lauseasemissa olevat viittaukseltaan avoimet nollat 

nollasubjekti voidaan myös nähdä osana suomen persoonajärjestelmää. (ISK § 1349, Lai-

tinen 1995:338). Vaikka subjekti ei ole lauseessa eksplisiittisesti läsnä, vaikuttaa se silti 
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aina lauseen morfosyntaktiseen rakenteeseen. Tyypillinen nollasubjekti ei ole agentiivi-

nen nominatiivisubjekti vaan kokijarakenteissa viihtyvä vaikutuksenalainen genetiivi-

muotoinen henkilöviitteinen finiitiverbin argumentti. (Laitinen 1995: 340.) Muissa nolla-

rakenteissa nolla voi toimia myös muissa lauseenjäsentehtävissä. Myös Leija-lehdessä 

esiintyy nollia muussa kuin subjektiasemassa, mutta ne olen rajannut aineistoni ulkopuo-

lelle. 

Tutkimukseni lähtöoletuksena on, että nollapersoonarakenteet (kuten passiivi-

kin) ovat selkoteksteihin jollain tapaa sopimattomia, koska ne hämärtävät lauseen fi-

niittiverbin tekijäsuhdetta. Koska selkokielessä pyritään tekstin ymmärrettävyyden li-

säämiseen, selkokielen kirjoitusohjeissa tällaisia mahdollisesti ymmärtämistä vaikeut-

tavia rakenteita suositellaan välttämään. Selkokielen ohjeistuksissa suositellaan lau-

seen rakentamista persoonamuotoisen verbin varaan sekä suosimaan aktiivilauseita 

passiivin sijaan (Leskelä 2019: 123). Nollapersoonalause tuntuu sijoittuvan tässä mie-

lessä harmaalle alueelle: finiittiverbi on aktiivissa ja se on persoonamuotoinen, mutta 

merkitykseltään se on usein geneerinen (eli yleistävä) ja passiivimainen. Nollapersoo-

naa käytetään tyypillisesti paljon puhekielessä, joten sen voisi olettaa olevan tuttu ja 

helppo myös selkokieltä tarvitseville, mikä puoltaisi sen käyttöä selkoteksteissä. Nol-

lapersoona on vahvasti kytköksissä modaalisuuteen, mikä on tutkielmani aineiston va-

lossa syytä ottaa erityiseen tarkasteluun. 

Seuraavassa luvussa esittelen yleisesti selkokielen periaatteita sekä selkokielisistä 

lehtiteksteistä koostuvan aineistoni. Luvussa 3 esitän ensin tutkielmani teoreettisia läh-

tökohtia, minkä jälkeen perehdyn nollapersoonan ja sen kielellisten funktioiden käsitte-

lyyn ja esittelen aiheesta tehtyä aiempaa relevanttia tutkimusta. Luvussa 3 tarkastelen 

myös lähemmin selkokielen ohjeistuksia nollasubjektin käyttöön liittyen. Luvussa neljä 

esitän analyysini nollasubjektin esiintymisestä ja viittaussuhteista selkokielisessä Leija-

lehdessä. Viimeisessä luvussa esitän tutkielmani tulokset ja pohdin tulosten suhdetta 

selkokielen kirjoitusohjeisiin. 
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2 Selkokieli ja Leija-lehti 

Luku 2 käsittelee selkokieltä yleisesti. Esittelen lyhyesti myös selkokieltä tarvitsevat tai 

siitä hyötyvät kohderyhmät sekä aineistona käyttämäni Leija-lehden.  

2.1 Selkokielestä yleisesti 

Selkokieli on kiinnostava tutkimuskohde monessakin mielessä. Kuten sanottu, selkokieli 

ei ole oma kielensä vaan suomen kieltä, jolla on käytössään samat suomen kielen resurssit 

kuin yleiskielellä ja muilla suomen kielimuodoilla. Selkokieli ei eroa suomen yleiskie-

lestä muutoin kuin siinä, että sitä on pyritty muokkaamaan helpommin ymmärrettäväksi 

nimenomaan kohderyhmänsä näkökulmasta. Selkokielen tarve kumpuaa siitä lähtökoh-

dasta, että kaikille yhteiskunnan jäsenille tulisi tarjota mahdollisuus osallistua yhteiskun-

nan toimintaan ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin itselle ymmärrettävällä suomen 

kielellä (Leskelä 2019: 47). Tämä saavutettavuusperiaate ohjaa ja motivoi myös Selko-

keskuksen toimintaa. Selkokeskus on Suomen valtakunnallinen asiantuntijakeskus, jonka 

tehtävänä on edistää selkokielistä tiedonvälitystä, tiedotusta, kulttuuria ja tutkimusta. 

Viime vuosina selkokieltä onkin tutkittu yhä enemmän, mutta tarve uudelle tutkimukselle 

on myös suuri. Selkokielisten tekstien tarve on viime vuosikymmenien kuluessa voimak-

kaasti kasvanut. Yksi syy tähän on yhteiskunnan kiihtyvä tekstualisoituminen, mikä tar-

koittaa muun muassa sitä, että julkishallinnollisten lakisääteisten tekstien määrä on kas-

vanut. Myös julkisten palvelujen digitalisoituminen tuo omat haasteensa selkokieltä tar-

vitseville (Leskelä 2019: 106). Selkokielen tarve on yhteiskunnassa tunnistettu myös vi-

ranomaistasolla. Yhä useampi valtionhallinnon tai viranomaisen palvelu on nykyään saa-

tavilla internetissä myös selkokielisenä. Selkokeskuksen vuoden 2019 arvion mukaan sel-

kokieltä tarvitsevia ihmisiä on Suomessa noin 650 000-750 000 eli jopa 11─14% väes-

töstä. Luku on kasvanut ja arvioiden mukaan kasvaa jatkossakin, joten on realistista olet-

taa myös selkokielisen palvelu- ja kulttuuritarjonnan tulevaisuudessa kasvavan tarpeen 

mukana. 

Syyt alati kasvavalle selkokieltä tarvitsevien ihmisten joukolle löytyvät muuttu-

vasta maailmasta ja väestön ikärakenteen muuttumisesta. Selkokielen tarvitsijat ja käyt-

täjät voidaan jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään (Leskelä 2019: 97–102), jotka tosin 

ovat sekä keskenään että ryhmien sisäisesti hyvin heterogeenisiä. Ensimmäisen ryhmän 

muodostavat ihmiset, joilla on esimerkiksi jonkinlaisen kehitysvamman tai neurobiologi-

sen syyn vuoksi heikommat kielelliset taidot sekä suhteellisen pysyvä selkokielen tarve. 
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Tämän ryhmän voidaan katsoa olevan ensisijainen selkokielen kohderyhmä ja sa-

malla myös ydinryhmä siinä mielessä, että osalle neurobiologisista syistä puutteel-

liset kielelliset kyvyt omaaville ihmisille selkokieli on ainoa kielimuoto, joka mah-

dollistaa lukemisen ja kielenkäytön (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015: 26). Tähän 

ryhmään lasketaan kehitysvammaisten ihmisten lisäksi kuuluvaksi esimerkiksi hen-

kilöitä, joilla on ADHD, lukivaikeus tai muu kielellinen erityisvaikeus, mutta ryh-

män sisäinen variaatio on hyvin suurta ja selkokielen tarve vaihtelee suuresti. Toi-

nen ryhmä koostuu ihmisistä, joiden kielelliset taidot ovat sairauden tai vammautu-

misen takia heikentyneet. Tähän ryhmään kuuluvat mm. muistisairaat sekä afaatti-

set henkilöt. Väestön ikääntyessä kasvaa myös erityisesti muistisairaiden määrä. 

Kolmannen selkokielestä hyötyvän ryhmän muodostaa käytännössä kielenoppijoi-

den moninainen ryhmä. Tämän ryhmän osalta selkokielen tarve on odotuksenmu-

kaisesti lyhytkestoisempaa ja väliaikaista. Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten 

määrä on Suomessa kuitenkin viime vuosikymmeninä ollut voimakkaassa kas-

vussa, joten muistisairaiden ohella kielenoppijoiden määrän kasvu heijastuu vah-

vasti myös selkokielen tarvearvion lukuihin (Leskelä 2019: 104–105). 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa selkokieltä, jolla olisi oma selkeä säännöstönsä, 

jota noudattamalla voitaisiin tuottaa virheetöntä, kaikille ymmärrettävää kieltä. Sel-

kokielen ohjeistukset ovat yleistyksiä, joiden yhtenäiset linjat esittää Selkomittari. 

Selkomittari on selkokielen asiantuntijoille sekä kielentutkijoille suunnattu selko-

kielen arvioimisen työkalu. Sen ovat kehittäneet Selkokeskuksen asiantuntijat yh-

dessä Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Selkomittarin ohjeis-

tukset jaetaan kolmeen pääkategoriaan, joita ovat teksti kokonaisuutena, sanasto 

sekä kielen rakenteet. Yhteensä ne sisältävät 80 kriteeriä, joiden avulla erilaisia sel-

kotekstejä voidaan tuottaa ja arvioida. Teksti kokonaisuutena -osion kriteerit anta-

vat ohjeita liittyen tekstin aiheeseen, informaation määrään sekä tekstin sävyyn. Sa-

nastokriteerit kiinnittävät huomion sanaston ymmärrettävyyteen, toistoon ja viittaa-

miseen. Kielen rakenteet -osion kriteereissä keskiössä on sanojen taivutus, johtami-

nen sekä lause- ja virkerakenteet. 

Selkokielen ohjeistuksen vaikeus liittyy kohderyhmien heterogeenisyyteen. 

Selkolukijoiden tarpeet vaihtelevat suuresti niin ryhmien välillä kuin niiden sisällä-

kin: se, mikä toiselle on vaikeaa, saattaa toiselle olla aivan ymmärrettävää. Myös 

selkokieltä on monenlaista. Selkomittari määrittää selkokielen perustasoa, mutta 

perustason lisäksi on olemassa myös helppoa sekä vaativaa selkokieltä. Selkokielen 
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perustaso noudattaa kaikkia Selkomittarin periaatteita. Tekstin informaatiomäärän tulee 

olla lukijalle sopiva, ja tekstin tulee edetä johdonmukaisesti ja lukijan lukuprosessia tu-

kien. Myös lukijaa arvostavaan sävyyn kiinnitetään tekstissä huomiota. Sanaston tulee 

olla yleistä ja lukijalle tuttua, ja vaikeammat sanat selitetään. Monimutkaisia lauseraken-

teita tulee välttää. Tekstin tulee noudattaa suomen kielen oikeinkirjoitusperiaatteita. (Les-

kelä 2019: 114). 

2.2 Leija-lehti 

Leija-lehti on työni kannalta hyvä ja käyttökelpoinen aineisto, koska se on selkokieliselle 

kohderyhmälle erityisesti suunnattu. Leijan tekstit noudattavat lähtökohtaisesti edellä ku-

vattua selkokielen perustason kriteeristöä. Sen lukijakuntaa ovat kehitysvammaiset ihmi-

set, joiden tarpeisiin lehtijuttujen kieli on mukautettu. Myös lukijoiden panos lehden te-

kemiseen on vahva, ja lehdessä julkaistaan paljon lukijoiden lähettämiä tekstejä, mikä 

avaa tutkimuskanavan suoraan kohderyhmän tapaan käyttää kieltä. Leija on aikakaus-

lehti, joka sisältää monenlaisia juttutyyppejä. Jutut käsittelevät kohderyhmän näkökul-

masta kiinnostavia ja ajankohtaisia asioita. Lehdessä julkaistaan esimerkiksi lyhyehköjä 

reportaaseja ja esittelyjä erilaisista tapahtumista ja ilmiöistä, haastattelujuttuja, kirjeen-

vaihtoilmoituksia, lukijoiden omia runoja, mielipidekirjoituksia ja uutisjuttuja ajankoh-

taisista asioista. Näiden lisäksi lehdessä julkaistaan informatiivisia, ohjeistavia juttuja, 

joissa opastetaan lukijoita mm. säästäväiseen rahankäyttöön, terveellisen ruokavalioon tai 

verokortin hakemiseen. 

Selkokieltä kuitenkin tarvitsevat ja käyttävät muutkin ihmisryhmät kuin kehitys-

vammaiset ihmiset, ja kehitysvammaisten ihmistenkin parissa on monenlaisia ihmisiä, 

joiden kielelliset kyvyt voivat poiketa toisistaan suurestikin. Rajaamalla aineistoksi Leija-

lehden yhden vuosikerran voi tehdä havaintoja lehden kohderyhmän kielestä, mutta on 

muistettava, että kaikkia selkokielen käyttäjäryhmien kieltä koskevia päätelmiä aineis-

tosta ei voi tehdä.  
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3 Teoreettinen viitekehys ja aiempi relevantti tutkimus 

Aloitan luvun 3 esittelemällä tutkielmani teoreettisia lähtökohtia. Sen jälkeen syvennyn 

aiempaan fennistiikan tutkimukseen nollasubjektista sen rakenteen, käyttöyhteyksien ja 

funktioiden näkökulmasta. Tämän jälkeen siirryn esittelemään muuta aiempaa työni kan-

nalta relevanttia tutkimusta. Luvun lopussa tarkastelen lähemmin selkokielen ohjeistuksia 

nollasubjektin käyttöön liittyen. 

3.1 Kognitiivinen kielioppi 

Tutkielman teoreettinen pohja on kognitiivisessa kielentutkimuksessa. Kognitiivisen kie-

lentutkimuksen lähestymistapa on nollapersoonan käyttöä tarkasteltaessa hedelmällinen, 

sillä kognitiivinen tutkimus tarkastelee kielellisiä merkityksiä sen kannalta, kuinka maa-

ilma ilmenee ihmisten tietoisuudessa (Onikki 2000: 88). Kognitiivisen merkitysnäkemyk-

sen keskiössä on muodon ja merkityksen suhde. Kieli nähdään luonteeltaan symbolisena 

järjestelmänä, jossa muotoa ja merkitystä on mahdotonta erottaa toisistaan. Muoto ja mer-

kitys yhdessä muodostavat konventionaalisia eli kieliyhteisön yhteiseen sopimukseen pe-

rustuvia kielellisiä yksiköitä, jotka kielenkäyttäjä hahmottaa kokonaisuuksina. Kognitii-

visen kieliopin näkemys kielellisistä yksiköistä on samankaltainen konstruktiokieliopin 

näkemyksen kanssa: konstruktio on eräänlainen abstrakti muodon ja merkityksen (ja osit-

tain myös funktion) yhteenliittymä, joka on enemmän kuin osiensa summa (Tieteen ter-

mipankki: Kielitiede: konstruktio). Lopullisen tulkinnan konstruktio saa konkreettisessa 

kielenkäyttötilanteen aktivoimassa kehyksessä. Kyse ei ole ainoastaan kielen leksikosta 

vaan myös erilaisista kiteytyneistä rakenteista, jotka toimivat eräänlaisina malleina eli 

rakenneskeemoina ja joita kielenkäyttäjä voi varioida (elaboroida) omien tarpeidensa mu-

kaan. Näistä kielenkäyttäjän kokonaisuuksina hallitsemista rakenteista (skeemoista) jä-

sentyy koko kielioppi, joka voidaan siis nähdä erilaisten konventionaalisten kielellisten 

yksikköjen jäsentyneenä (tai alati jäsentyvänä) varastona. (Leino 1993: 61.) Tällaisena 

kielenkäyttäjän varastosta löytyvänä konstruktiona voidaan nähdä myös suomen nolla-

persoonarakenteet, joista tässä työssä keskityn nollasubjektirakenteisiin.  

Lea Laitisen (1995: 338) mukaan ”nolla kuuluu suomen kielen kiteytynee-

seen koodiin, kielioppiimme, jolle toisaalta subjektittomuus, toisaalta eksplisiittis-

ten henkilöviittausten puuttuminen on typologisesti ominaista”. Muodoltaan nolla-

subjektirakenne on lause, jossa finiittiverbi on yksikön kolmannessa persoonassa ja 

jonka subjekti on ilmipanematon henkilöviitteinen nominilauseke (NP) (ISK § 
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1347). Vaikka eksplisiittinen subjekti lauseesta puuttuukin, konstruktiona se ei kuiten-

kaan ole vaillinainen. Merkitykseltään nollasubjektilause voitaisiin määritellä finiittiver-

bin kuvaaman tapahtuman tai tilanteen määrittämäksi avoimeksi paikaksi, johon kuka ta-

hansa puhetilanteen osapuolista voi samastua. Tässä työssäni käsitän nollasubjektilauseen 

ensisijaisesti kiteytyneenä, konventionaalisena rakenteena, jolla on edellä kuvattu muoto 

ja sen indikoima perusmerkitys ja jonka voi hahmottaa toimivan ylemmän tason raken-

neskeemana kaikille sen mahdollisille toteutumille. Selkokielen perustasoa määrittävien 

ohjeistusten mukaan nollasubjektirakenteiden käyttöä tulee välttää, koska nollan avoimen 

viittaussuhteen katsotaan voivan aiheuttaa tekstin vaikeatulkintaisuutta. Näin sanoessaan 

ohjeistus nähdäkseni tekee oletuksen, että nollasubjekti ei kuulu selkokielenkäyttäjän kie-

lioppiin tunnistettavana kielellisenä yksikkönä, konstruktiona, jolla on oma tietty merki-

tyksensä. 

Kognitiivisen kieliopin mukaan merkityksen muodostuminen voidaan nähdä aktii-

visena, joskin usein automatisoituneena, toimintana, joka tapahtuu ihmisen kognitiossa.  

Avainasemassa merkityksen luomisessa on ihmisen kognitiivinen tietokehys: havainnot 

ulkomaailmasta siirtyvät kieleen vain ihmisen kognitiivisten kykyjen puitteissa ja toi-

saalta ainoastaan tulkinnan kautta. (Kuiri 2012: 86.) Kielellistä merkitystä voi ajatella 

ikkunana ihmismielen tietoiseen toimintaan: se ei avaa mielen toimintaa kokonaisuudes-

saan, mutta tuo esiin tiettyjä merkityksellisiä asioita, jotka ovat kiteytyneet kielen tasolle 

konventionaalistuneina kielellisinä muotoina ja niihin sidottuina merkityksinä. Nämä ki-

teytyneet merkitykset mahdollistavat ihmistenvälisen vuorovaikutuksen, koska ne akti-

voivat kielenkäyttäjien mielissä merkitykseen perustuvan tietokehyksen, jonka ydinmer-

kitys on kaikille sama. Tämän lisäksi jokainen kielenkäyttäjä voi liittää kehykseen omia 

omaan maailmantietoonsa perustuvia merkityksiä, jotka aktivoituvat eri tavalla erilaisissa 

konteksteissa. (Kuiri 2012: 83, 99-104.)  

Konventionaalisesta luonteestaan huolimatta kielellisen merkityksen tulkinnassa on 

siis aina mukana myös henkilökohtainen taso. Muoto indikoi merkitystä, joka puhetilan-

teen kontekstissa aktivoi kielenkäyttäjien mielessä tietyn kehyksen. Tämä tarkoittaa, että 

jokainen yksilö tekee tulkintansa oman henkilökohtaisen tietokehyksensä puitteissa. Sel-

kokielen tuottamisessa ja tutkimuksessa onkin erityisen tärkeää ottaa huomioon juuri eri-

laisten vastaanottajakuntien kielelliset kyvyt sekä mahdolliset tietokehykset. Tämä on toi-

saalta juuri selkokielen tutkimuksen haaste, ovathan selkokieltä tarvitsevat ryhmät mitä 

heterogeenisimpia niin kognitiivisten kuin kielellistenkin kykyjensä sekä taustojensa kan-

nalta. Lähtöoletus kuitenkin on, että selkokieltä tarvitseva ihminen hahmottaa kielellisiä 
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merkityksiä enemmän tai vähemmän tyypillistä (yleis)kielen käyttäjää kapeamman 

tietokehyksen lävitse, jolloin kaikki merkitykset eivät välttämättä avaudu selkolu-

kijalle. Selkokielen ohjeistukset perustuvat tälle oletukselle, minkä takia selkokie-

len käytössä pyritään välttämään muotoja, joiden ilmentämien merkitysten olete-

taan olevan hankalia selkolukijan ymmärtää.  

Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoinen kysymys onkin, tekeekö nolla-

persoonan välttämiseen ohjaava selkokielen ohjeistus oletuksen, että nollapersoo-

nan avaamalle merkitysikkunalle ei ole selkokielessä tarvetta. Onko oletus se, että 

nollapersoonarakenteiden luoma merkitysikkuna ei avaudu selkolukijalle? Koska 

nollapersoonarakenteita kuitenkin esiintyy selkokielen perustasoa noudattelevassa 

aineistossani runsaasti, näyttäytyvät niitä koskevat ohjeistukset jokseenkin ristirii-

taisessa valossa. Näin ollen voisi kenties olla paikallaan tarkentaa selko-ohjeistusta 

tältä osin. Ennen kuin paneudun tarkemmin siihen, miten selkokielen ohjeistukset 

nollasubjektiin suhtautuvat, lienee kuitenkin tarpeen tarkastella nollasubjektia ylei-

semmin ja tutustua aiempaan sitä käsittelevään tutkimukseen. 

3.2 Nollasubjektilauseen rakenne ja funktiot  

Toista (0:n) pitää muistaa kuunnella. Liikunnasta (0) saa hyvän olon. Apua (0:n) on 

hyvä pyytää. Sitä (0) ei voi syödä. Kotona (0) voi olla vapaasti oma itsensä. Jos edunval-

vojaa (0) ei tarvitse, ei sellaista (0:n) pidä laittaa. 

 
Edellä ovat aineistoni tuiki tavallisia lauseita, joita yhdistää se, että niistä puuttuu ekspli-

siittinen subjekti. Nolla, jonka olen merkinnyt selvyyden vuoksi merkinnyt sulkeisiin, on 

viittaukseltaan avoin, mutta lauseet ovat selkeitä ja jopa kontekstistaan irrallisina ymmär-

rettäviä. Nollasubjekti ja muut nollapersoonarakenteet ovat sekä puhutussa että kirjoite-

tussa suomen kielessä varsin yleisiä. Nollapersoonaa esiintyy suomen kielessä erilaisissa 

konventionaalistuneissa rakennetyypeissä, jotka ovat ainakin suurimmalle osalle kielen-

puhujia hyvin tuttuja. Jo lapsi oppii melko varhain, että hiekkaa ei saa heittää tai että 

pitää syödä lautanen tyhjäksi ennen kuin saa jälkiruokaa. Nollasubjektia esiintyykin pal-

jon myös idiomaattisissa yhteyksissä, jolloin esimerkiksi lausetta ”Makuasioista ei voi 

kiistellä” on luontevaa tarkastella kokonaiskonstruktiona eikä niinkään kielellisten kom-

ponenttiensa summana. 

Vaikka nollapersoonakonstruktiot kuuluvatkin suomen kieliopin kiteytyneeseen 

ytimeen ja ne ovat käytössä hyvin yleisiä, ei tavallinen kielenpuhuja välttämättä tunne 
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nollapersoonan käsitettä edes nimeltä, eivätkä sen funktiot ja käyttö ole suurimmalle osalle kie-

lenkäyttäjistä ainakaan teoreettisella tasolla tuttuja. Koulukielioppeihin on vakiintunut käsitys, 

että suomen kielessä persoonia on yksikössä kolme, joilla on monikkomuotonsa. Passiivi tulki-

taan usein ns. neljänneksi persoonaksi. Kouluopetuksessa nollapersoona saatetaan mainita, 

mutta verbien persoonataivutuksen yleisen tietokehyksen merkitysytimeen se ei kuulu. Vain 

harvat s2-kieliopitkaan esittelevät nollapersoonaisia ilmauksia omina lausetyyppeinään (Seilo-

nen 2013 :48). 

Nollapersoonarakenteita on tutkittu fennistiikassa melko paljon. Termin nollapersoona ja 

nollasubjekti otti käyttöön Lea Laitinen (1995) artikkelissaan, jossa hän osoittaa, että nollasub-

jektin funktio on suurelta osin vuorovaikutuksellinen. Laitinen ottaa artikkelissaan kantaa aiem-

man tutkimuksen tuottamiin näkemyksiin, joiden mukaan nollapersoona voidaan nähdä suoma-

laiselle puhekulttuurille tyypillisenä suoran puhuttelun välttämisen tai oman persoonan häivyt-

tämisen keinona. Laitisen mukaan avoimen nollan funktio on pikemminkin persoonan välittä-

minen kuin sen välttäminen. Persoonan välittämisellä Laitinen tarkoittaa, että nolla avaa lau-

seen kehyksessä paikan, johon kuka tahansa (puhetilanteen osallistujista) voi halutessaan sa-

mastua. (Laitinen 1995: 344.) Avoimen nollan avulla puhuja voi osoittaa käsittelevänsä omaa 

kokemustaan tyypillisenä kenelle tahansa vastaavassa tilanteessa olevalle, jolloin yksittäinen 

tapahtuma tai tilanne voidaan esittää ketä tahansa koskevana (ISK § 1348). Viittaussuhteeltaan 

avoin nolla on indefiniittinen, mutta nollan paikan tunnistaminen ja siihen samastuminen mer-

kitsee kuitenkin aina sitä, että henkilö määrittää itsensä persoonaksi ja puhetapahtuman poten-

tiaaliseksi osallistujaksi (Laitinen 1995: 344).  

Iso suomen kielioppi (ISK 2004) on Laitisen kanssa samoilla linjoilla: nollasubjektin 

avulla esitetyn asiaintilan voidaan usein tulkita koskevan vähintään puhujaa tai kuulijaa, ja se 

voidaan katsoa osaksi suomen persoonajärjestelmää (ISK § 1347). Implisiittiseksi jäävä sub-

jekti vaikuttaa aina myös lauseen morfosyntaktiseen muotoon, ja nollasubjektin kolmaspersoo-

naisuus heijastuu lauseen mahdollisen omistusliitteen, objektin ja predikatiivin muotoihin (ISK 

§ 1349). Nollasubjektilla on siis samanlainen vaikutus muihin lauseenjäseniin kuin persoona-

pronomineilla, mikä tukisi näkemystä nollasubjektista persoonapronomineihin verrattavana 

elementtinä. Kuten 1. ja 2. persoonan persoonanpronominitkin, se on aina henkilöviitteinen ja 

sen viittaussuhde määrittyy kontekstista käsin. Muissa lauseenjäsentehtävissä toimivat viittauk-

seltaan avoimilla nollilla sen sijaan ei ole mitään persoonakategorian merkkejä (ISK § 1349). 

Huomionarvoista on myös se, että avoimeen nollaan samastuminen tapahtuu distributiivisesti, 

jolloin siihen voi halutessaan samastua erikseen kuka tahansa puheaktipersoonista (1. tai 2. per-

soona) (Laitinen 1995: 346). 
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Edellä esitetyn mukaisesti nollasubjektilause voidaan tulkita sekä yleistäväksi (ge-

neeriseksi) että vuorovaikutukselliseksi. Nollasubjektin vuorovaikutuksellista luonnetta 

korostaa, että puheessa tai tekstissä se vaihtelee usein jommankumman puheaktipersoo-

nan kanssa. Nolla- ja puheaktipersoonien vaihtelulla puhuja voi keskustelussa esittää 

yleistyksiä, havainnollistaa tai vaihtaa näkökulmaa tai etualaistaa haluamiaan asioita. On 

hyvä panna merkille, että nollasubjektia kutsutaan usein avoimeksi nollaksi erotukseksi 

anaforisesta nollasta, joka viittaa edellä mainittuun subjektiin ja on näin ollen viittaussuh-

teeltaan spesifi.  

Geneerinen, avoin nolla on viittaukseltaan lähtökohtaisesti epäspesifi. Vaikka nol-

lapersoonan viittaussuhde jää näennäisesti avoimeksi, se voidaan kuitenkin usein kon-

tekstista päätellä tai tulkita. Indefiniittiset viittaussuhteet voidaan hahmottaa spesifisyy-

den ja epäspesifisyyden jatkumolla, jolloin toisen ääripään tapausten viittaussuhde jää 

täysin määrittelemättömäksi. Vaikka nollapersoonan monessa tapauksessa voidaan aja-

tella viittaavaan kehen (tai keihin) tahansa yksilöön, voidaan sillä tiettyyn kontekstiin 

ankkuroituna viitata myös tiettyyn kontekstin kehystämään kollektiiviin.  Tällaisina sub-

jektin spesifioinnin ankkureina voi aiemmin mainittujen puheaktipersoonien lisäksi lau-

seessa toimia jokin laajemman kontekstin elementti tai esimerkiksi paikkaa ilmaiseva ad-

verbiaali, joka ilmaisee sitä geneeristä ehtoa, jonka alaisena nolla on. (Seilonen 2013: 48.) 

Esimerkiksi lauseessa Kulttuuripajassa voi kehittyä musiikin tekijänä (Leija 6/2019) nol-

lasubjekti ei näin ollen viittaa yleisesti kehen tahansa ihmiseen, vaan kaikkiin niihin ih-

misiin, jotka käyvät kulttuuripajassa. 

3.3 Nollasubjektin esiintymisehdot 

Nollasubjektirakenteilla on omat tyypilliset käyttöympäristönsä, mutta myös omat rajoit-

teensa, eivätkä ne voi esiintyä millaisissa lauseissa tahansa. ISK:n (§ 1347) mukaan nol-

lasubjekti on selvimmin mahdollinen silloin, kun lause kuuluu ehtoa ilmaisevaan yhdys-

lauseeseen (Kun tarkemmin katsoo, haave näyttääkin aika ikävältä. Leija 4/2019), verbi 

on modaalinen (Mitä netissä voi tehdä? Leija 4/2019) tai lause tulkitaan esimerkiksi eri-

laisten määritteiden tuella modaaliseksi. Modaalisuudella tarkoitetaan sellaisia kielen il-

maisukeinoja, joilla puhuja voi ottaa kantaa jonkin asiaintilan todenmukaisuuteen, toden-

näköisyyteen tai toteutumismahdollisuuteen (ISK § 1551). Tyypillisiä nollasubjektin 

esiintymiskonteksteja ovat erilaiset modaaliset nesessiivirakenteet, joiden yhteydessä 

nollasubjekti on jopa yleisempi kuin ilmisubjekti (ISK § 1354). Nesessiivirakenteet ovat 
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kieliopillisesti yksipersoonaisia, eikä niistä voi muodostaa esimerkiksi passiivia. Modaa-

lisissa yhteyksissä nollasubjekti korostaa nimenomaan toiminnan mahdollisuutta tai vält-

tämättömyyttä eikä niinkään infinitiivikomplementin kuvaamaa toimintaa. Modaaliverbit 

voivat nollasubjektikonstruktiossa saada minkä tahansa ihmissubjektin sallivan infinitii-

vikomplementin. Tällöin se on merkitykseltään staattinen, vaikka infinitiiviverbi olisi dy-

naaminen: se ei viittaa yksittäiseen aikapaikkaiseen tapahtumaan tai tilaan vaan olosuh-

teisiin, jossa kuka tahansa joutuisi tietynlaiseen tilanteeseen (Huumo 2006: 146). Ehtoa 

ilmaisevassa tai muuten hypoteettisessa alisteisessa lauseessa nollasubjektin voi saada 

niin ikään mikä tahansa ihmissubjektin salliva verbi, ja aina mahdollinen nollapersoonan 

paikka on jos-lause (ISK § 1351). Tyypillinen nollasubjekti poikkeaa prototyyppisestä 

subjektista siinä, että se on harvoin agentiivinen toimija, vaan pikemminkin kokijaraken-

teissa viihtyvä ei-topikaalinen, vaikutuksenalainen henkilöviitteinen finiittiverbin argu-

mentti (Laitinen 1995: 340). 

3.4 Aiempi relevantti tutkimus nollapersoonasta selkokielessä 

Nollapersoonan esiintymisestä selkokielisissä teksteissä on tehty eri tutkimuksissa paljon 

huomioita, mutta yleensä tutkimuksen fokuksessa on ollut ensisijaisesti jokin muu selko-

kielen ilmiö. Puhtaasti nollapersoonaa käsitteleviä tutkimuksia ei tietääkseni ole tehty, ja 

nekin huomiot, joita nollapersoonasta on tehty, kumpuavat vahvasti informatiivisista 

tekstilajeista. Aino Laineen pro gradu -tutkielmassa (2014) tarkastelun kohteena ovat sää-

döstekstit ja niiden selkomukautetut versiot. Tutkimus on lingvistinen analyysi säädös-

kielen tekstipiirteistä yleisemmin, mutta Laine tekee joitain huomioita myös nollapersoo-

nasta. Laineen mukaan selkokielisissä säädösteksteissä esiintyi passiivia ja nollapersoo-

naisia muotoja yllättävänkin paljon siihen nähden, että niitä on perinteisesti ohjeistettu 

selkokielessä välttämään. Laineen aineiston nollapersoonaesiintymät olivat lähinnä tietyn 

tyyppisiä nesessiivirakenteita (esim. on tehtävä, on otettava huomioon), mikä onkin ole-

tuksenmukaista, kun ottaa huomioon, että nollapersoona viihtyy semanttisena kokijaroo-

lissa modaali-ilmausten yhteydessä ja on nesessiivirakenteiden yhteydessä yleisempi 

kuin ilmisubjekti. Laineen mukaan kyseisen tekstilajin kohdalla selkotekstin ymmärret-

tävyys saattaa kärsiä velvoittavista passiivista ja nollapersoonaisista nesessiiviraken-

teista: subjektin puuttuessa voi selkolukijan olla hankala hahmottaa kuka velvoittaa ketä. 

(Laine 2014: 55.) 
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Ella Airaksinen on pro gradu -tutkielmassaan (2019) tutkinut puhuttelun keinoja ja 

kohteliaisuuden ilmaisemista selkokielisissä ja yleiskielisissä oppaissa. Eliisa Uotilan pro 

gradu -tutkielma (2012) puolestaan on vertaileva tekstuaalinen analyysi selko- ja yleis-

kielisistä Kelan esitteistä. Myös Airaksinen ja Uotila ovat tehneet samankaltaisen havain-

non, että nollapersoonalauseita esiintyy selkokielisissä teksteissä yllättävän paljon selko-

kielen ohjeistuksiin nähden. Airaksisen ja Uotilan havaintojen mukaan nollapersoonara-

kenteilla on kuitenkin paikkansa: ne ovat kirjoittajan valitsema kielellinen keino tuoda 

vaihtelevuutta direktiiviseen tekstiin, jossa sanottu kohdistetaan lukijalle suoraan (Airak-

sinen 2019: 35, Uotila 2012: 33). 

Passiivi ja nollapersoona mainitaan usein samassa yhteydessä selkoteksteistä pu-

huttaessa. Passiivin käyttöä selkouutisessa on kartoittanut kandidaatintutkielmassaan 

Nelli Ranta (2017). Selkokielen ohjeistuksen mukaan turhaa passiivin käyttöä on syytä 

välttää: passiivin käyttö on perusteltua vain silloin, kun tekijä (subjekti) ei ole tiedossa tai 

tekijällä ei ole merkitystä (Leskelä & Kulkki-Nieminen 2015). Tätä on perusteltu mm. 

sillä, että passiivirakenteiden yhteydessä jää lukijan tehtäväksi tehdä tulkinta implisiitti-

sestä subjektista, jolloin monitulkintaiset tilanteet ovat mahdollisia. Monitulkintaisuus 

taas sotii selkokielen periaatteita vastaan. Rannan tutkimustulokset kuitenkin näyttäisivät 

osoittavan, että passiivin kontekstiin on mahdollista sijoittaa niin paljon erilaista tulkintaa 

helpottavaa kieliainesta, että subjektin tulkinta on passiivista huolimatta helppoa, jolloin 

passiivin käyttö voi olla selkokielisessäkin tekstissä perusteltua: passiivilla voidaan tuoda 

tekstiin mielekästä vaihtelua ja esimerkiksi yleistää, näkökulmaistaa ja topikalisoida ha-

luttuja asioita. Vaikka nollapersoonan ja passiivin funktiot poikkeavatkin toisistaan, myös 

nollapersoonan mahdollinen monitulkintaisuus lienee syy siihen, että nollarakenteet mai-

nitaan selkokielen yhteydessä usein vältettävien ilmaisumuotojen listalla.  

3.5 Nollasubjekti selkokielen ohjeistuksissa  

Työni kannalta olennaisin selkokielen ohjeistus liittyy nollapersoonan käyttöön. Selko-

mittarin kriteeristö ei erikseen mainitse nollapersoonaa, mutta Leskelän (2019: 122–123) 

mukaan nollapersoonan (ns. yleistävä 3. persoona) käyttöä kannattaa perusselkokielessä 

välttää, joskaan se ei ole ehdottomasti kielletty. Vaativammassa selkokielessä yleistävä 

3. persoona on Leskelän mukaan (2019: 171) mahdollinen selkeissä lausekonteksteissa, 

mutta epäselväksi jää, mitä selkeillä lausekonteksteilla tässä tarkoitetaan. Myös passiivin 

käyttöön liittyy samantapaisia rajoituksia: passiivin käyttö on sallittua silloin, kun tekijää 
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ei tiedetä tai sen mainitseminen ei ole olennaista. Selkokielen kirjoitusohjeet suosittavat 

suoraa sanajärjestystä ja persoonamuotoisen verbin ympärille rakentuvaa lauseraken-

netta. Sekä passiivi että nollasubjektirakenne täyttävät nämä suositukset, sillä molemmat 

sisältävät finiittiverbin. Passiivilla on oma muotonsa, mutta nollapersoona on aina saman-

muotoinen yksikön kolmannen persoonan kanssa. Leskelä esittää, että nollasubjekti voi 

olla selkolukijalle vaikea, koska se jättää tekijän paikan lauseessa avoimeksi. Leskelän 

mukaan heikko lukija etsii tyypillisesti lauseesta tekijää eli subjektia. Jos tekijää ei ole 

eksplisiittisesti ilmaistu, on Leskelän mukaan vaarana, että lukija tulkitsee tekijäksi jon-

kin muun lauseenjäsenen, jolloin voi syntyä väärä tulkinta. Tämän vuoksi nollapersoonan 

sijaan olisi syytä käyttää suoraa käskymuotoa, jos mahdollista. (Leskelä 2019: 122–123.) 

Leskelä (mts. 123) kirjoittaa, että monen selkokirjoittajan välttäessä ehdoin tahdoin pas-

siivin käyttöä ”yksi keino kiertää passiivia on käyttää sen asemesta yleistävää 3. persoo-

naa, kuten seuraavissa lauseissa (vrt. Uotila 2012):  

 

Laskun voi maksaa verkkopankissa. (Kuka maksaa? Me kaikki.) 

Tilanne täytyy korjata. (Kuka korjaa? Joku)” 

 

Leskelän mukaan passiivin kiertäminen yleistävää 3. persoonaa (nollasubjektia) käyttäen 

ei kuitenkaan ole kovin hyvä keino, mutta ”joskus selkokielistäjän on valittava sopiva 

muoto pienemmän pahan periaatteella.” Mikäli Leskelä viittaa pienemmällä pahalla nol-

lasubjektin käyttöön passiivin sijaan, tästä perustelusta jää nähdäkseni jotain puuttumaan. 

Vaikka passiivilla ja nollasubjektilla on paljon yhteistä ja ne ovat molemmat viittauksel-

taan avoimia, poikkeavat ne toisistaan kuitenkin merkitykseltään ja käyttötavoiltaan, eikä 

niitä usein niin vain korvata toisella. Yksi passiivin ja nollasubjektin eroista on se, että 

passiivin ”tekijäksi” hahmottuu jokin tietty kollektiivi tai kaikki. Nollasubjektin tekijä-

viittaus sen sijaan on yksiköllinen kuka tahansa, ja se on luonteeltaan distributiivinen eli 

kenen tahansa erikseen samaistuttavissa. Erityisen usein se viittaa puhetilanteen osallis-

tujiin. Lauseessa ”laskun voi maksaa verkkopankissa” tekijäviittaus olisi näin ollen kuka 

tahansa, ei me kaikki. Me kaikki hahmottuisi tekijäksi sen sijaan passiivilauseessa ”lasku 

maksetaan/voidaan maksaa verkkopankissa”.  Nollasubjektillisena lause saa modaalisen 

tulkinnan, jolloin se hahmottuu mahdollisuutena, jonka kuka tahansa – myös lukija – voi 

halutessaan käyttää. Lausetta ”tilanne täytyy korjata” ei voi passiivimuotoiseksi edes 

muuttaa, sillä verbi täytyy on yksipersoonainen nesessiiviverbi, eli se esiintyy aina yksi-

kön 3. persoonaisena, ja usein vieläpä ilman ilmisubjektia (ISK 2004: § 1354) Pienemmän 
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pahan periaatteen sijaan olisi siis olennaista tehdä valinta sen perusteella, mitä halutaan 

sanoa. 

Leskelän esityksen voi tulkita myös niin, että hän viittaa pienemmän pahan peri-

aatteella valintaan yleistävän 3. persoonan ja suoran käskymuodon väliltä. Suoraa käs-

kymuotoa tulisi suosia, mutta ”jos sävy muuttuu hyvin holhoavaksi, yleistävä 3. per-

soona voi olla parempi kuin käskymuoto” (Leskelä 2019: 122). Myös sellaisissa tapauk-

sissa, jossa käsitellään arkaluontoisia aiheita, ei lukijan suora puhuttelu ole aina hyvä 

valinta. Esimerkiksi mahdollisesti ahdistavien mielikuvin välttämiseksi Leskelä suosit-

taa yleistävän 3. persoonan käyttöä, jolloin arkaluontoinen tai ahdistava aihe ikään kuin 

etäännytetään lukijasta. (Leskelä 2019: 122–123.) 

Selkokielistäjän on myös aina tarkkailtava tekstiä kokonaisuutena: yksi muoto ei 

vaikuta ratkaisevasti kokonaisuuteen, mutta toistuessaan se alkaa usein vaikuttaa. Pie-

nemmän pahan periaatteen lisäksi siis tekstikokonaisuus ja tekstin sävy ovat tärkeitä 

periaatteita, jotka ohjaavat selkokielistäjää ohjeistusten ristiriitatilanteissa. 

Näistä lähtökohdista tutkimuskysymykseni nollasubjektin viittaussuhteista selko-

kielisissä lehtiteksteissä näyttäytyy varsin kiinnostavassa valossa. Missä tilanteissa nol-

lasubjekti on ns. pienempi paha vai onko se paha lainkaan? Missä määrin se aiheuttaa 

predikaatin tekijäsuhteen hämärtymisestä johtuvaa vaikeatulkintaisuutta? Mikäli avoi-

men nollan viittaussuhde on kontekstissa osoitettavissa, voidaanko se silloin katsoa sel-

kokieleen sopivaksi konstruktioksi? 
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4 Analyysi 

Tutkielman analyysiluvussa tarkastelen nollasubjektiesiintymiä selkokielisessä Leija-leh-

dessä. Nollasubjektia esiintyy lehden teksteissä runsaasti, vaikka selkokielen ohjeistukset 

ohjaavat sitä selkokielen perustasolla välttämään. Aineistossani esiintyy erilaisia nolla-

subjektirakenteita 191 kertaa. Kuten todettu, olen poiminut aineistoni Leija-lehden vuo-

sikerrasta 2019, joka käsittää kuusi numeroa. Yhdessä numerossa on keskimäärin 27 si-

vua, jolloin nollasubjektiosumia on yhdellä sivulla keskimäärin 1,18. Nollasubjektia ei 

sen implisiittisyyden takia ole mahdollista etsiä haku-toiminnolla, joten olen kerännyt ai-

neiston käymällä läpi kaikki kuusi numeroa ja poimimalla tekstistä kaikki nollasubjekti-

esiintymät. Tässä metodissa inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on otettava huomioon, 

ja on hyvin mahdollista, että joitakin nollasubjektirakenteita on jäänyt minulta huomaa-

matta. En kuitenkaan usko, että tämä luku on kovinkaan merkittävä, ja keräämäni aineisto 

on mahdollisesti puutteellisenakin melko laaja.  

Analyysiluvussa kohdistan huomioni erityisesti siihen, kehen avoimella nollalla 

tekstissä viitataan. Viittaussuhteen mahdollinen monitulkintaisuus on ymmärtääkseni ai-

noa syy Selkokeskuksen ohjeistukselle välttää nollapersoonan käyttöä. Kohdistan huo-

mioni erityisesti siihen, luoko nollasubjektin käyttö avoimen viittaussuhteensa vuoksi 

tekstiin monitulkintaisuutta. Samalla pohdin myös sitä, miten tekstilaji tai juttutyyppi vai-

kuttavat viittaussuhteen luonteeseen.  Esitän myös havaintojani siitä, miten selkokielen 

ohjeistukset ja aineistoni nollasubjektiesiintymät suhteutuvat toisiinsa.  

4.1 Nollasubjektilauseiden rakennetyypit 

Kuten todettu, nollasubjektin tyypillinen esiintymisympäristö on lause, joka saa modaa-

lisen tulkinnan. Tämä käy ilmi myös omasta aineistostani, jossa selvästi suurin osa nolla-

subjektitapauksista esiintyy modaaliverbien yhteydessä. Aineistossani esiintyy myös ei-

modaalisen tulkinnan saavia nollasubjekteja, mutta niiden osuus on suhteellisen pieni. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitän aineistoni nollasubjektirakenteiden tyyppija-

kauman. Modaaliset verbit olen taulukossa jakanut kahteen ryhmään: ensimmäisen ryh-

män muodostavat nesessiivirakenteet ja toisen muut modaaliverbirakenteet. Aineistossa 

nollasubjekti esiintyy indikatiivin ja konditionaalin preesensissä, jotka olet eritellyt omiin 

sarakkeisiinsa. Kieltomuodoille on myös varattu oma sarakkeensa, mutta muut esiintymät 

eli valtaosa on myöntömuotoisia. Kaikki aineistoni kieltomuodot ovat myös indikatiivi-

muotoisia. 
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Taulukko 1. Nollasubjektilauseiden rakennetyypit 

Rakenne ind. prees. kond. prees. ind. prees. 

kielto 

yhteensä % 

Nesessiivira-

kenteet 

43 7 4 54 28 % 

Modaaliverbi-

rakenteet 

98 1 6 105 55 % 

Ei-modaaliset 

verbirakenteet 

31  1 32 17% 

 

Aineistossani selkeästi suurimman ryhmän muodostavat nollasubjektilauseet, joissa fi-

niittiverbinä on modaaliverbi. Tällaisia lauseita on aineistossani 103, joista peräti 101 

muodostuu voi + infinitiivi -rakenteen ympärille. Muut kaksi aineistossani esiintyvää mo-

daaliverbiä ovat pystyy + infinitiivi ja saa + infinitiivi, jotka molemmat esiintyvät kerran. 

Tämänkaltaisten modaaliverbikonstruktioiden nollasubjekti on poikkeuksetta nominatii-

vimuotoinen. 

Toiseksi eniten nollasubjektilauseita aineistossani esiintyy erilaisten nesessiivi-

rakenteiden yhteydessä. Nesessiivirakeisiin olen laskenut nesessiiviverbit, jotka saavat 

infinitiivitäydennyksen (esim. täytyy tehdä, kannattaa tehdä), pakkoa tai velvollisuutta 

ilmaisevat nesessiiviset verbiliitot tyyppiä on tehtävä sekä rakenteet tyyppiä on 

pakko/on hyvä tehdä. Myös nesessiivistä tulkintaa lähelle tulevat nollasubjektilliset 

rakenteet tyyppiä on tärkeä ymmärtää olen lukenut nesessiivirakenteiden ryhmään. 

Nesessiiviverbeistä aineistossani esiintyy täytyy, pitää, kannattaa, tulee. Nesessiivira-

kenteille on ominaista, että ne ovat yksipersoonaisia (aina yksikön 3. persoonassa) ja 

ne saavat aina genetiivisubjektin.  

Kolmannen ryhmän muodostavat nollasubjektilauseet, joissa predikaattiverbi ei 

saa modaalista tulkintaa. Tällaisia tapauksia oli aineistossani muihin nollasubjektilau-

setyyppeihin verrattuna melko vähän, yhteensä 31. Jos kuitenkin pidetään mielessä, 

että nollasubjektilauseet eivät (pienin varauksin) ole selkokielessä suositeltavia, on 

luku kuitenkin melko suuri. 

Voi + infinitiivi -rakenteen suurta määrää ja dominoivaa asemaa aineistossani 

saattaa selittää se, että sitä esiintyy erityisesti Leija-lehdessä yleisissä juttutyypeissä, 

jotka ovat jollain tapaa lukijaa ohjailevia tai opastavia. Tämänkaltaiset juttutyypit voi-

daan laajemmin määriteltynä nähdä funktioltaan direktiivisinä (ks. Tieteen 
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termipankki 2017: Kielitiede: direktiivi), jolloin ne ovat lähtökohtaisesti vuorovaikutuksel-

lisia: teksti/kirjoittaja ehdottaa tai neuvoo lukijaa toimimaan tietyllä tavalla. Selkokielisille 

teksteille on ominaista, että ne suosivat suoraa puhuttelua, mutta nollapersoonan avulla kir-

joittaja voi tuoda tekstiin vaihtelua ja monipuolisempaa näkökulmaa. Modaalirakenteiden 

avulla on myös luontevaa säädellä tekstin velvoittavuuden astetta (Leskelä & Kulkki-Nie-

minen 2015: 133). Tietynlaisissa opastavissa tai neuvovissa juttutyypeissä nollasubjektira-

kenteet myös ketjuuntuvat helposti. Tyypillistä on, että ne vaihtelevat suoran 2. persoonan 

puhuttelun ja passiivin kanssa. Vaihtelu 2. persoonan kanssa auttaa selkolukijaa tulkitse-

maan lausuman itseään koskevaksi, ja nollasubjektin avulla sanottu laajennetaan koskemaan 

ketä tahansa. Tyypillisessä Leija-lehden direktiiviseksi tulkitsemassani juttutyypissä lukijaa 

ei velvoiteta mihinkään, vaan nollasubjektillisen modaalirakenteen avulla lausuman velvoit-

tavuutta ja sävyä on helppo säädellä. Finiittisen modaaliverbin ympärille rakentuva nolla-

subjektikonstruktio korostaa toiminnan mahdollisuutta sitä täydentävän infinitiivikomple-

mentin kuvaaman toiminnan sijaan. Näin ollen tekstin sävy ei ole käskevä, vaan lausuman 

sisältö esitellään ketä tahansa – myös lukijaa – koskevina yleispätevinä ohjeina. Direktiivi-

sissä teksteissä esiintyy myös 2. persoonaan viittaavia nesessiivirakenteita, ja myös muut 

pääverbiset nollasubjektilauseet voidaan tulkita direktiivisessä tekstiyhteydessä 2. persoo-

naan viittaaviksi. Voi + infinitiivi -rakenne on näistä kuitenkin selvästi yleisin. 

4.2 Nollasubjektin viittaussuhde 

Nollasubjektin kuten muidenkin viittaukseltaan avointen eli indefiniittisten ilmausten viit-

taussuhde voidaan hahmottaa spesifisyyden ja epäspesifisyyden jatkumolla. Selkokielen nä-

kökulmasta viittaussuhteen tarkastelu on erityisen kiinnostavaa, sillä nollasubjektin välttä-

miseen ohjaavaa selko-ohjeistusta perustellaan juuri sillä, että se voi hämärtää finiittiverbin 

tekijäsuhdetta. Koska indefiniittisistä ilmauksista puuttuu eksplisiittinen subjekti, on niiden 

spesifisyyttä tarkastellessa tärkeää ottaa huomioon konteksti, jossa ne esiintyvät. Kuten to-

dettu, nollasubjektin viittausalassa yleensä on vähintään jompikumpi puheaktipersoonista. 

Nollasubjektirakenteen luonteeseen kuuluu, että sillä voidaan laajentaa sanottua koskemaan 

myös muita mahdollisia subjekteja. Nollasubjektin tarjoama paikka on distributiivinen, mikä 

tarkoittaa, että jokainen tilanteeseen osallistuva tekee oman valintansa samaistua tai olla sa-

maistumatta sanottuun. Se, miten nollasubjekti viittaa puheaktipersooniin, vaihtelee suuresti, 

ja tulkinta tehdään aina tietyssä kontekstissa. Omassa aineistossani viittaus puheaktipersoo-

niin on selvimmillään silloin, kun nollan välittömässä läheisyydessä käytetään 1. tai 2. 
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persoonaisia pronomineja tai verbimuotoja, joihin nollasubjekti viittaa. Tällaisia tapauksia 

on aineistossani runsaasti. Nollasubjektin viittaussuhde voi kuitenkin jäädä joko kokonaan 

avoimeksi tai se voi olla hankalammin määriteltävissä.  

 

Taulukko 2. Nollasubjektilauseiden viittaussuhteet 

Viittaussuhde 2.persoona 1.persoona konteksti/ad-

verbiaali mää-

rittää 

ei määriteltä-

vissä, epäselvä 

esiintymät yh-

teensä 

94 35 40 22 

vaihtelu pro-

nominin 

kanssa 

72 11   

ei vaihtelua 

pronominin 

kanssa 

22 24   

 

Taulukko 2 havainnollistaa sitä, miten nollasubjektin viittaussuhteet aineistossani hah-

mottuvat. Avoimen nollan luonteeseen kuuluu, että sillä voidaan viitata useampaan kuin 

yhteen subjektiin, jolloin sen viittaussuhteiden selvittely ja esittäminen ei ole aivan on-

gelmatonta. Tästä syystä on aiheellista hieman selventää luokitteluperiaatteitani. Olen ja-

otellut aineistoni jokaisen nollasubjektiesiintymän tiettyyn kategoriaan sen perusteella, 

kehen sillä tekstissä viitataan. Luokittelun ensisijainen tarkoitus on erottaa viittaukseltaan 

täysin avoimet nollat viittaukseltaan spesifimmistä nollista. Toisin sanoen muista esiin-

tymisistä täysin erillisen kategorian muodostavat ne avoimet nollat, joiden viittaussuhde 

on hämärtynyt, eikä sitä ole mahdollista kontekstinkaan perusteella selvästi osoittaa. 

Tämä rajaus on tutkimuskysymykseni kannalta kaikkein olennaisin ja mielenkiintoisin, 

koska juuri tämä viittaussuhteen hämärtyminen on syynä selkokielen ohjeistusten suosi-

tuksiin nollasubjektin välttämiselle. 

Viittaussuhteeltaan spesifimmät nollasubjektilauseet olen luokitellut edelleen 

sen perusteella, viitataanko ensisijaisesti niillä a) 1. persoonaan, b) 2. persoonaan 

vai c) kontekstissa esimerkiksi adverbiaalimääritteen kehystämään tiettyyn kollek-

tiiviin tai henkilöön. Huomionarvoista on, että luokittelussani ei ole kategoriaa, 
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johon kuuluisivat kaikki tapaukset, jotka viittaavat kehen tahansa.  Viittaussuhteen ensi-

sijaisuudella tarkoitan sitä, kehen nollalla viitataan sen geneerisen perusmerkityksen kuka 

tahansa lisäksi. Suurin osa nollasubjekteista asettuu suhteellisen hyvin tietyn kategorian 

edustajaksi, sillä suurin osa tapauksista on viittaussuhteeltaan melko selkeästi määriteltä-

vissä. Täysin ongelmatonta luokittelu ei kuitenkaan ole, sillä avoimen nollan kontekstissa 

esiintyy toisinaan useita tulkintavihjeitä, jolloin olen joutunut valitsemaan, mitä tulkinta-

vihjettä pidän ensisijaisena. Tämän vuoksi taulukko 2 on ainoastaan suuntaa antava.  

Yhtenä olennaisena jaotteluperusteena olen 2. persoonan viittaavien nollien koh-

dalla käyttänyt edellisessä alaluvussa esittelemääni tekstin direktiivistä funktiota. Tulkit-

sen nollasubjektilauseen direktiiviseksi ja siten lähtökohtaisesti lukijaan viittaavaksi sil-

loin, kun tekstillä kokonaisuutena tai tietyllä yksittäisellä nollasubjektilauseella on lukijaa 

opastava, ohjaava tai neuvova funktio. Näin esimerkiksi vahvasti geneerinen lause Lii-

kunnasta saa hyvän olon (Leija 3/2019) saa luokittelussani ensisijaisesti lukijaan viittaa-

van tulkinnan, koska se esiintyy osana direktiivistä tekstiä, jossa 2. persoonan viittaukset 

ovat eksplisiittisesti läsnä. Lukijaan viittaavat direktiivisen tulkinnan saavat avoimen nol-

lan esiintymät esitän taulukossa kahtena alakategoriana, josta toisessa nollasubjekti vuo-

rottelee läpi tekstin 2. persoonan kanssa ja toisessa jokin yksittäinen nollasubjektilausuma 

saa direktiivisen tulkinnan.  Myös minäviitteiset nollaesiintymät olen jakanut kahteen 

ryhmään sen perusteella, onko tekstissä samaviitteistä vaihtelua nollan ja 1. persoonan 

välillä vai onko nolla tulkittavissa minäviitteiseksi esimerkiksi lausuman näkökulman pe-

rusteella. 

4.2.1 Nolla viittamassa 2. persoonaan 

Leija-lehti on suunnattu kehitysvammaiselle kohderyhmälle, ja sekä juttujen aiheet että 

kieli pyrkivät aktiiviseen vuorovaikutukseen lukijan kanssa. Koska nollasubjektin viit-

tausalassa on usein vähintään jompikumpi puheaktipersoonista, on tämä vaihtelu nolla-

subjektille ominaista. Selkokieli suosii lukijan suoraa puhuttelua, ja tyypillinen ja luon-

teva nollasubjektin esiintymiskonteksti on sellainen, jossa se vaihtelee puheaktipersoo-

nien kanssa. Otollisia konteksteja nollasubjektille on Leijan teksteissä tarjolla runsain mi-

toin, eikä ole yllättävää, että suurin osa aineistoni nollista viittaa juuri 2. persoonaan eli 

lukijaan. 

Kuten todettu, erityisen paljon 2. persoonaan viittaavia avoimia nollia esiintyy 

opastavissa tekstityypeissä, jotka voidaan laajasti määriteltynä tulkita direktiivisiksi ja 
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siten lähtökohtaisesti tekstin (kirjoittajan) ja vastaanottajan (lukijan) välistä vuoro-

vaikutussuhdetta ilmentäviksi. Siinä, miten lukijan suora puhuttelu nollasubjektin 

kanssa vaihtelee, on variaatiota lähinnä siinä, kuinka lähellä tai kaukana 2. persoo-

nainen viittaus tekstissä esiintyy: se voi esiintyä saman virkkeen sisällä tai samassa 

jutussa.  

Aineistoni nollasubjektitapauksista on mahdollista erottaa omaksi ryhmäk-

seen ne tapaukset, jossa nollasubjektirakenne vaihtelee tekstissä 2. persoonan suo-

ran puhuttelun kanssa. Helpoimmin nollapersoona on tulkittavissa lukijaan viittaa-

vaksi tapauksissa, joissa yksikön 2. persoonaa käytetään nollasubjektirakenteen vä-

littömässä tai läheisessä yhteydessä, kuten seuraavissa esimerkeissä, joista ensim-

mäisessä vaihtelu tapahtuu saman virkkeen sisällä ja kahdessa jälkimmäisessä pe-

räkkäisissä virkkeissä. 

 
1. Älä mene nälkäisenä kauppaan, sillä silloin ostaa joskus liikaa. (Leija 3/2019) 
 
2. Käytätkös muuten läppäriä, älypuhelinta tai tablettikonetta? Minuun voi ottaa yh-

teyttä kirjeitse, puhelimitse, Skypellä, sähköpostilla tai tekstarilla. (Leija 2/2019, 
kirjeenvaihtoilmoitus) 

 
3. Koetat saada lentokoneen lentämään rinkuloiden läpi. Myös palloja kannattaa 

kerätä, sillä niistä saa pisteitä. (Leija 4/2019) 
 
Esimerkin 1 nollasubjekti olisi periaatteessa mahdollista korvata myös yksikön 2. persoo-

nan muodolla ostat, mutta tällöin lausuman sävy muuttuisi, ja siitä tulisi hiukan osoitte-

leva ja holhoava. Nollasubjektilla on näin ollen etäännyttävä funktio, mikä onkin yksi 

selko-ohjeistuksen ”pienemmän pahan periaatteen” mukaisista hyväksyttävistä yleistä-

vän 3. persoonan käyttökonteksteista (Leskelä 2019: 122–123). 

Esimerkki 1 on poimittu jutusta, jossa opastetaan säästäväiseen rahankäyttöön. Ra-

hankäyttöä käsittelevässä jutussa opastetaan ja neuvotaan lukijaa imperatiivimuodoilla, 

ja mm. jutun väliotsikot ovat imperatiivissa (esim. Älä osta liikaa, Käytä kirjastoa, Har-

rasta halvalla). Yhden aukeaman mittaiseen juttuun mahtuu kuitenkin myös 18 nollasub-

jektirakennetta, jotka toimivat tekstissä sekä yleistävinä että tekstiin vaihtelua tuovina 

elementteinä.  Tämänkaltainen nollasubjektien ketjuuntuminen vaikuttaisikin olevan tyy-

pillistä juuri opastaville ja ohjeistaville jutuille. Pelkän yksikön 2. persoonan käyttö tä-

mänkaltaisissa teksteissä tekisi siitä luettelomaisen, osoittelevan ja osittain epäluontevan. 

Nollapersoonan käyttö tuntuu kuitenkin jatkavan tekstin direktiivistä – opastavaa – sävyä, 
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jolloin koko teksti hahmottuu vuorovaikutuksellisena ja lukijaan viittaavana. Seuraavassa kat-

kelmassa, joka on poimittu samaisesta jutusta, nollapersoona vaihtelee suoraan lukijaan viittaa-

van yksikön 2. persoonan kanssa. Nollasubjektin viittausalassa on näin ollen yksikön 2. per-

soona, mutta samalla se laajentaa lausuman koskemaan ketä tahansa. 

 
4. Käytä kirjastoa [väliotsikko] Kirjastosta voi lainata maksutta kirjoja, levyjä ja 

elokuvia. Tarvitset vain kirjastokortin. Kirjaston lehtilukusalissa voit lukea sano-
malehtiä ja aikakauslehtiä maksutta. Monessa kirjastossa voi myös kuunnella mu-
siikkia. Kirjastossa voi usein käyttää tietokonetta tietyn ajan päivässä. (Leija 
3/2019) 

 

Toisinaan nollasubjektin viittaus 2. persoonaan on löydettävissä kauempaa tekstistä. Täl-

löin on tarkasteltava laajempaa kontekstia eli usein lehtijuttua kokonaisuutena. Seuraa-

vassa esimerkissä laajempi konteksti implikoi, että nollasubjektilause viittaa kehen ta-

hansa, mutta myös lukijaan, jonka sitaatin suora 2. persoonan puhuttelu tuo ilmi.   

 

5. Patrick Koivula harjoittelee temppuja keilan kanssa. Taito ei synny tyhjästä.    – 
Mulla on kotona yksi keila, jolla harjoittelen. Myös sä voit oppia, jos treenaat, 
Patrick sanoo. Sirkustemppujen ohella opitaan tarkoituksella monia muitakin uu-
sia taitoja, sillä Sirkus Magenta on sosiaalista sirkusta. Täällä jokainen tekee sir-
kusta juuri oman tasonsa mukaan. Kaikkia rohkaistaan harjoittelemaan lisää, sillä 
aina voi oppia uutta. (Leija 6/2019) 
 

Nollan yleistävää funktiota alleviivaavat myös pronominit jokainen ja kaikkia, joka on 

myös nollan viittausalassa, samoin kuin yleistävä passiivimuoto opitaan. Esimerkin toi-

sella passiivimuodolla rohkaistaan on kuitenkin eri subjektiviittaus kuin nollasubjektilla. 

Katkelman 2. persoonan viittaukset on alleviivattu ja passiivi kursivoitu. 

 

4.2.2 Nolla viittaamassa yksikön 1. persoonaan 

Seuraavaksi esittelen tapauksia, joissa nollan viittausalassa on puhuja itse. Yksikön 1. 

persoonaan viittaavia nollasubjektirakenteita esiintyy aineistossa tyypillisesti esimerkiksi 

henkilöhaastatteluissa tai jutuissa, joissa henkilö käy läpi omia mentaalisia prosessejaan, 

ajatuksiaan, pohdintojaan tai kokemuksiaan, joista hän tekee omasta perspektiivistään 

subjektiivisia havaintoja. Nollasubjektin avulla puhuja konstruoi jonkin tilanteen tai ta-

pahtuman, johon hän kutsuu puhuteltavaa samaistumaan. Minäviitteisten nollasubjektien 

yhteydessä esiintyykin erityisen paljon mentaaliverbejä (esimerkiksi tunne- tai kognitio-

verbejä).  
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Aineistossani 1. persoona ei vaihtele nollapersoonan kanssa samaan tapaan ja 

yhtä taajaan kuin 2. persoona. Tämä on tietysti aivan ymmärrettävää, koska 2. per-

soonan käyttö toimii tekstissä lukijan huomioimisena ja puhutteluna, mikä on sel-

kokielelle erityisen tyypillistä. Itseään kirjoittajan ei ole useinkaan tarpeen puhu-

tella. Itseensä viittaaminen voidaan nähdä jonkinlaisena puhujan henkilökohtaisena 

panoksena, itsensä alttiiksi tai esimerkiksi asettamisena. Puhuja tekee itsestään huo-

mioita, joihin hän nollasubjektin avulla tarjoaa samaistumispintaa.  

Aineistossani lausuman minäviitteisyys on selvimmillään haastattelujuttujen 

sitaateissa, kuten seuraavassa esimerkissä, jossa ollaan teatterileirillä. Ohjaaja haas-

taa leiriläiset pohtimaan, mitä on eläytyminen, johon kukin vastaaja tuottaa oman 

nollasubjektillisen vastauksensa. Vastausten voidaan siis tulkita koskevan vähin-

tään puhujaa, joka kuitenkin nollasubjektia käyttämällä tarjoaa ajatuksensa muiden 

samaistuttavaksi. 

 
6. Eläydy toisen tunteisiin (väliotsikko, joka puhuttelee lukijaa) Harjoitus 

vaihtuu. – Miettikääpä, mitä on eläytyminen, Petri Mäkipää sanoo. – Eläy-
tymiseen kuuluu, että uskaltaa astua esiin, Soila Vilen sanoo. – Kun eläy-
tyy, tekee vain sitä, mitä hahmon kuuluu tehdä, Reijo Kontiainen pohtii. 
– Jos näytelmässä eläytyy, on tärkeä muistaa rooli, Markku Salonen sa-
noo. (Leija 5/2019) 

 
Seuraava katkelma on haastattelusta, jossa pariskunta kertoo omia oivalluksiaan hyvästä 

parisuhteesta. Jutun alussa pariskunta on esitelty kertomalla heidän taustoistaan, tapaa-

misestaan ja yhteisestä elämästään. Lukijalle on jutun alkupuolella adverbiaalimääritteen 

avulla määritelty viitekehykseksi Katjan ja Samin parisuhde, jonka sisällä subjektitulkin-

nat tehdään. Esimerkissä 7 nolla voidaan siis tulkita Katjaan ja Samiin viittaavaksi. 

 
7. Heidän parisuhteessaan ei tarvitse aina olla oikeassa eikä eroamisella uhkailla. 

Tärkeintä hyvässä parisuhteessa on heidän mielestään avoin ja vilpitön keskus-
telu. (Leija 3/2019) 

 
Jutussa Katja ja Sami pohtivat omaa parisuhdettaan, josta he tekevät havaintoja, jotka he 

laajentavat nollasubjektin avulla koskemaan muitakin kuin itseään. Yleistävää merkitystä 

tukee myös passiivimuoto eikä uhkailla. Kahden aukeaman jutussa nollasubjekti esiintyy 

16 kertaa, jotka voidaan muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta tulkita minä- tai me-

viitteisiksi. Seuraavassa esimerkissä lukija voi tekstissä aiemmin määritellyn parisuhde-

kontekstin avulla tulkita sanotun Katjaan ja Samiin viittaavaksi vaikkei subjektia olekaan 

ilmipantu. Tulkinta syntyy kuitenkin Katjan ja Samin näkökulmasta. Katja ja Sami 
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voidaan nähdä yksikkönä, jolloin nollasubjektin viittausalassa voidaan tulkita olevan yk-

sikön 1. persoona. Tulkintaa vahvistaa Samin sitaatti, jonka nesessiivirakenteen nollasub-

jektin viittausalassa on yksikön 1. persoona: 

 
8. Omassa kodissa parasta on vapaus. Kotona voi olla vapaasti oma itsensä. Kotona 

voi olla heikko tai olla vahva, leipoa yhdessä korvapuusteja tai olla tekemättä 
mitään.  – Kukaan ei tule sinne sanomaan, miten pitää tai ei pidä olla, Sami Nau-
manen toteaa tyytyväisenä. (Leija 3/2019) 
 

Esimerkissä 9 Katja pohtii rakastamisen luonnetta, jolloin on helppo tulkita Katjan sa-

maistuvan tuottamaansa ajatukseen. Nollasubjektin avulla hän kuitenkin tarjoaa koke-

mustaan myös muiden ihmisten (kenen tahansa) samaistuttavaksi. 

 
9. Katja Kauppinen ja Sami Naumanen eivät kinastele kotitöistäkään: – Meillä ei ole 

miesten ja naisten töitä. Se hoitaa homman, joka ehtii ja kynnelle kykenee.  – Kun 
toista rakastaa, kunnioitus näkyy arjessa asioiden hoitamisena ja oman vastuun 
kantamisena, Katja pohtii. (Leija 3/2019) 
 

Esimerkeissä 10 ja 11 äänessä on Eveliina, joka esittelee jutussa peliharrastustaan. Teksti 

pyrkii vuorovaikutukseen lukijan kanssa, ja erityisesti esimerkki 11 ilmentää nollan viit-

taussuhdetta myös 2. persoonaan eli lukijaan. Esimerkkien minäviitteisyys syntyy Evelii-

nan kokemusasiantuntijuudesta, johon hän perustaa lausumansa sisällön ja jota tukee 

myös jutun kuvitus, jossa Eveliina kuvataan pelituolissa. Nyt ei kyseessä ole kuitenkaan 

mentaalinen prosessi, vaan keskiössä on fyysinen suoritus. 

 
10. Pelaaminen on vauhdikasta: – Pelaaminen tuntuu kyljissä, tässä kannattaa käyt-

tää koko vartaloa, Eveliina sanoo. 
  

11. Aloittelijoille Eveliina sanoo: –Kannattaa kehittää taitojaan. Pelituolissa pystyy 
kehittymään aika paljon. Alussa pitää harjoitella, mutta sitten kun osaa, pelaa-
minen on helppoa. (Leija 4/2019) 
 

Esimerkkien nollasubjektit viittaavat kaikkiin mahdollisiin pelaajiin ylipäätään – myös 

lukijaan –, mutta kokemus avautuu lukijalle Eveliinan kautta, joka laittaa itsensä fyysi-

sesti likoon ja antaa konkreettisia vinkkejä pelaamisesta kiinnostuneille. Esimerkin 10 

minäviitteistä nollan tulkintaa vahvistaa deiktinen proadverbi tässä. Esimerkissä 11 Eve-

liina kohdistaa puheensa eksplisiittisesti lukijalle (joka on potentiaalinen aloittelija), jolle 

hän antaa direktiivisiä ohjeita ja vinkkejä. 
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Myös nollapersoonaisia nesessiivilauseita käytetään usein itsestä puhuttaessa, 

eli siis yhteyksissä, joissa muuten käytetään yksikön 1. persoonaa (ISK § 1354). 

Seuraava katkelma on jutusta, jossa pohditaan vanhustenhuollon riittämättömiä re-

sursseja. 

 
12. Kari Käkelä Sodankylästä oli samoilla linjoilla: – Jokaisen pitäisi saada lähteä 

rauhallisesti tästä maailmasta. Hoidon täytyy olla hyvää elämän viimeisinä vuo-
sina. Vanhukset ovat heikkoja. Eivät he voi odottaa apua tunteja, vaikka hoitajilla 
olisi kuinka kiire. – Täytän tänä vuonna 70. Terveyteni on vielä hyvä, mutta tule-
vaisuus huolestuttaa hiukan, Toivo Huhta Ylitorniolta pohti ja jatkoi pilke silmä-
kulmassa: – Pitäisi varmaan löytää hyväkuntoinen tyttöystävä. (Leija 2/2019) 

 
Pohdinta liikkuu ensin yleisellä tasolla, ja siinä otetaan kantaa jokaisen oikeuteen hyvään 

hoitoon – vanhukset konkreettisena esimerkkinä. Toivo Huhta tarjoaa esimerkin omasta 

elämästään: hänkin vanhenee, ja tulevaisuus huolestuttaa. Sitaatissa Huhta viittaa ensin 

itseensä, mutta käyttää sitten nollapersoonaa: Pitäisi varmaan löytää hyväkuntoinen tyt-

töystävä. Nollan minäviittaus on selvä, ja se on mahdollista tulkita anaforiseksi: Minun 

pitäisi varmaan löytää hyväkuntoinen tyttöystävä, mutta sen voidaan nähdä myös laajen-

tavan Huhdan lausuman ketä tahansa samankaltaisessa tilanteessa koskevaksi avoimeksi 

nollaksi. 

Seuraava esimerkki on jutusta, joka on lukijan kirjoittama ja kirjoitettu tämän 

omasta näkökulmasta. Nollasubjektirakenteet vaihtelevat yksikön 1. persoonan 

kanssa, jolloin myös nollan minäviitteisyys on ilmeinen. 

 
13. Rakkaus on tärkeää elämässä. Voin antaa puolisolleni paljon. Voin antaa rak-

kautta. Minun mielestäni seksi kuuluu elämään. Se on tärkeää. Rakkaudessa on 
tärkeää pitää huolta toisistamme ja hemmotella toisiamme. Voi antaa pusun ja 
voi halata. Rakkaus on elämää! Onnellinen ja rakastunut voi mennä kihloihin. 
Myöhemmin voi sitten ehkä mennä naimisiin loppuelämäksi. (Leija 3/2019) 

 
Kirjoittaja iloitsee jutussa löytämästään rakkaudesta. Jutun otsikko on Olemme onnelliset, 

ja kirjoittaja käyttää jutussa aluksi itseensä viittaavaa yksikön 1. persoonaa. Nollasubjek-

tilauseen voi tulkita samaan kirjoittajan persoonaan viittaaviksi. Katkelman kaksi vii-

meistä virkettä ovat kiinnostavia siinä mielessä, että vaikka virkkeessä Onnellinen ja ra-

kastunut voi mennä kihloihin ei varsinaisesti ole nollasubjektillinen vaan subjektina on 

onnellinen ja rakastunut (ihminen), senkin voi otsikon perusteella tulkita viittaavan myös 

kirjoittajaan itseensä. Näin ollen viimeisen virkkeen ilmisubjektiton rakenne hahmottuu 

myös minäviitteisenä nollana. 
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Nollasubjektia esiintyy myös lukijoiden lehteen lähettämissä runoissa. Seuraavassa 

esimerkkirunossa ei 1. persoonaista subjektia ole mainittu, vaan vaikutelma nollan minä-

viitteisyydestä syntyy havainto- ja mentaaliverbien avulla. Nollasubjektin viittausalassa 

on runon minä, joka ei välttämättä ole yhtä kuin kirjoittaja itse, mutta jonka näkökulmasta 

maailmaa tarkastellaan. 

14. On jo syys, lehdet kellastuu, punastuu, tuulee metsäpolulla. Takki päälle, pipo 
päähän, kintaat käteen. Maisemia katsellessa, koivun värit ne kesän jälkeen muut-
tuu, pihlajanmarjat loistaa. Perunat talteen, sienetkin, puolukat, viinimarjat, ome-
nat. Syyssatoa kun katselee, tuumii, että ”ouhjee”. (Leija 5/2019) 
 

Runon minä kuljettaa lukijaa omien kokemustensa kanssa havainnosta ja tapahtumasta 

toiseen. Kokemusten spesifisyys tukee minäviitteistä tulkintaa, ja lopuksi runon puhuja 

summaa omat ajatuksensa, jotka hän avoimen nolla avulla tarjoaa lukijan samaistutta-

vaksi. 

4.2.3 Adverbiaali määrittää nollasubjektin viittausalaa 

Sen lisäksi, että aineistoni nollasubjektit viittaavat yleensä ensisijaisesti jompaankum-

paan puheaktipersoonaan, voivat niiden viittausalaa kehystää myös esimerkiksi erilaiset 

adverbiaalit. Tavallisia ovat sellaiset tapaukset, jossa esimerkiksi paikkaa, aikaa, tapaa tai 

välinettä ilmaiseva adverbiaalitäydennys sijaitsee predikaatin edellä lauseen teemapai-

kalla, jolloin se esittää jonkin nollalauseen toteutumista kehystävän geneerisen ehdon. 

 
15. Turussa voi kokeilla soveltavan liikunnan eri lajeja. (Leija 1/2019) 

 
16. Pelin kehittänyt eXerium-firma sanoo, että pelatessa voi saada apua muun muassa 

selkävaivoihin ja kehonhallintaan. (Leija 4/2019)   
 

17. Esimerkiksi aamukokouksessa voi kertoa emoji-kuvalla, millä mielin on tullut 
töihin. (Leija 3/2019) 
 

Esimerkin 15 voidaan nollan viittausalaan tulkita kuuluvaksi kaikki ne, jotka asuvat tai 

käyvät Turussa, ja esimerkin 16 kaikki ne, jotka pelaavat. Esimerkin 17 taas lausuma 

puolestaan koskee niitä, jotka käyvät aamukokouksissa. Esimerkit 17 ja 18 havainnollis-

tavat kuitenkin hyvin myös aiemmin esitettyä havaintoani siitä, että laajempi konteksti 

tarjoaa usein päällekkäisiä tulkintavihjeitä. Laajennettua kontekstia tarkastelemalla virke 

kävisi esimerkiksi myös nollasubjektin 1. persoonaisesta tulkinnasta, mutta 
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adverbiaalitäydennys aamukokouksessa spesifioi viittaussuhdetta entisestään. Esimerkin 

18 kaltaiset tapaukset olen tässä työssäni luokitellut ensisijaisesti 1. persoonaan viittaa-

viksi. 

 

18. Me ollaan myös tutustuttu emojien käyttöön. Esimerkiksi aamukokouksessa voi 
kertoa emoji-kuvalla, millä mielin on tullut töihin.  Me ollaan laiteltu emojia 
myös WhatsApp-viesteillä kavereille. 

 

Kaikkia predikaatin saamia adverbiaalitäydennyksiä tai -määritteitä ei kuitenkaan ole 

mahdollista tai tarkoituksenmukaista nähdä tulkintavihjeinä nollasubjektin viittaussuh-

teista, kuten seuraava esimerkki osoittaa. 

 

19. Uunissa voi tehdä kaalilaatikkoa tai kaalipiirakkaa. (Leija 1/2019) 
 

Esimerkissä 19 adverbiaali ei yhdisty luontevasti subjektiin, eikä lausetta ole järkevää 

tulkita niin että kaikki, jotka ovat uunissa tai omistavat uunin, voivat tehdä kaalilaatikkoa 

tai kaalipiirakkaa. Esimerkissä voi tehdä saa epäspesifin yleistävän mahdollisuutta ilmai-

sevat merkityksen, ja uuni on tässä tapauksessa väline eikä paikka. Laajempi kontekstin 

tarkastelu kuitenkin paljastaa, että esimerkin nollasubjekti viittaa lukijaan, sillä se on osa 

direktiivistä, opastavaa tekstiä, jossa puhutellaan lukijaa ja annetaan vinkkejä kasvisten 

lisäämiseen ruokavaliossa. 

4.2.4 Viittaukseltaan epäselvät nollasubjektirakenteet 

Aineistossani osa nollasubjektitapauksista jää vaille spesifiä viittaussuhdetta. Selvimmin 

epäspesifejä nollasubjektirakenteita ovat sellaiset nesessiiviset verbiliitot, joissa olla-

verbi on yksikön 3. persoonassa ja sitä täydentää passiivin VA-partisiippi (esim. on teh-

tävä). Myös muunlaiset nesessiiviset tai modaalisuutta ilmaisevat rakenteet voivat olla 

viittaukseltaan epäselviä. Yleisin epäspesifi nollasubjektirakenne aineistossani on ensin 

mainittu on tehtävä -tyyppinen rakenne, joka esiintyy aineistossani 13 kertaa. Aiemman 

tutkimuksen perusteella (Laine 2014, Uotila 2012) rakenne on tyypillinen informoivissa 

ja velvoittavissa tekstityypeissä, joissa se usein aiheuttaa tekstin vaikeatulkintaisuutta. 

Nesessiivirakenteet ovat yleisesti ottaen funktioltaan vahvasti direktiivisiä, mutta aina di-

rektiivi ei kohdistu lukijaan.  Leija-lehti ei juurikaan sisällä lukijaa velvoittavaa tekstiä, 

mutta nollasubjektillisia on + VA-partisiippimuotoja esiintyy esimerkiksi velvoittavaa, 

virallista tekstiä referoivissa uutisissa, kuten esimerkissä 20. 
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20. Julkilausumassa sanotaan, että palveluista on kerrottava selkokielellä, jota on 
helppo ymmärtää1. (Leija 5/2019) 

 
Esimerkistä 20 ei käy ilmi, mikä on se taho, johon nollalauseen on kerrottava avoimella 

nollalla viitataan. Nollan paikalle ei luontevasti istu sen semanttinen perusmerkitys kuka 

tahansa, mukaan lukien sinä ja/tai minä. On kerrottava -konstruktio pikemminkin impli-

koi subjektin paikalle jotakin epämääräistä, mutta kuitenkin tiettyä kollektiivia, jonka 

määritteleminen on hankalaa. Kun lauseen tekijäksi hahmottuu epämääräinen, hankalasti 

määriteltävä kollektiivi, ei ole ihme, että tekijän ilmipaneminen ei myöskään ole ongel-

matonta. Tässä kohtaa tulee ilmi myös nollapersoonan samankaltaisuus passiivin kanssa. 

Leskelä (2019: 122) esittää, että passiivia ei aina ole mahdollista muuttaa aktiiviin: jos 

passiivilauseen tekijäksi hahmottuu esimerkiksi jokin yhteiskunnan hankalasti määritel-

tävä kollektiivi, aiheuttaisi sen keinotekoinen ilmipaneminen lausumaan kummallisen, 

tarpeettomasti tekijää korostavan sävyn. Koska nesessiivirakenteet ovat yksipersoonaisia 

lauseita, joista ei voi muodostaa passiivia, nollasubjektillinen nesessiivirakenne hahmot-

tuu tätä aukkoa korvaaviksi, jolloin nollapersoonan ja passiivin ero kumoutuu (ISK § 

1355).  

Viittaukseltaan epäspesifit nollasubjektilliset nesessiivirakenteet näyttäisivät ai-

neistossani lähes poikkeuksetta olevan juuri sellaisia, joissa subjektiksi hahmottuu jokin 

epämääräinen yhteiskunnallinen kollektiivi, jonka eksplisiittinen esiintuominen on mah-

dotonta tai se muuttaisi lauseen hyvin epäluontevaksi.  

Seuraava esimerkki on uutinen, jonka esitän tässä kokonaisuudessaan. Esimerkissä 

on kolme samanmuotoista nesessiivistä nollasubjektilausetta, joista kaksi ensimmäistä 

hahmottavat subjektiksi epämääräisen kollektiivin, joille esitetään vaatimus. Kolmannen 

nollarakenteen subjektiksi hahmottuu eri kollektiivi – se viittaa vaatimusten esittäjään. 

 
21.  Tukiliitto vaatii työstä palkkaa 

 Kehitysvammaisten Tukiliitto on koonnut ehdotuksia ja vaatimuksia edus-
kuntavaalien ehdokkaille. Tukiliitto vaatii, että jokaisen ihmisen yksilöllinen 
asuminen, osallisuus ja toimeentulo on turvattava. Tällä hetkellä suurin osa 
kehitysvammaisista ihmisistä joutuu selviämään pienellä eläkkeellä. Avotyön 

 
1 Myös on helppo ymmärtää on nollasubjektirakenne. Kyseessä on nesessiivistä tulkintaa lähelle tuleva 
konstruktio, jonka genetiivimuotoinen nollasubjekti on eriviitteinen kuin on kerrottava -konstruktio. On 
helppo ymmärtää -rakenteessa nollan paikalle subjektiksi hahmottuu geneerinen kenen tahansa, ja se on 
voidaan tulkita myös puheaktipersooniin viittaavaksi. 
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epäkohdat on korjattava. Samanarvoisesta työstä on saatava samanarvoinen 
palkka. (Leija 1/2019) 
 
Uutisen ensimmäisestä virkkeestä selviää, että Tukiliitto on esittänyt vaatimuksensa edus-

kuntavaalien ehdokkaille. Vaikka vaatimusten vastaanottajat on määritelty, avoimen nol-

lan paikalle ei eduskuntavaalien ehdokkaat nollalauseissa on turvattava ja on korjattava 

aivan täysin istu, sillä eduskuntavaalien ehdokkailla ei ole varsinaista toimintavaltaa tur-

vata tai korjata mitään. Nollan viittaussuhde hahmottuukin hyvin geneerisenä, johonkin 

yhteiskunnan päättävään tahoon viittaavana. Uutisen kolmas nollasubjekti on saatava on 

sekin viittaukseltaan hyvin geneerinen ja melko epäspesifi, mutta tarkoite, johon sillä vii-

tataan, vaikuttaisi olevan eri kuin edellisillä: se viittaa vähintään vaatimuksia esittänee-

seen tahoon ja potentiaalisesti kehen tahansa. Rakenteeltaan samanlaiset nollakonstruk-

tiot viittaavat siis tilanteen eri osapuoliin: velvoitettuun ja velvoittavaan tahoon.  

Seuraavassa esimerkissä subjektin paikalle hahmottuu jälleen jonkinlainen yhteis-

kunnallinen taho, joka on hankalasti määriteltävissä. Nollasubjektirakenne on kuitenkin 

muu kuin on + VA-partisiippi: konditionaalimuotoisilla voisi + infinitiivi - ja pitäisi + 

infinitiivi -rakenteilla esitetään yleisiä ehdotuksia ja vaatimuksia kehitysvammaisten ih-

misten työllistymiseen liittyen. 

 
22. Jaana Nordlund nostaa esiin keinoja, joilla voisi esimerkiksi parantaa kehitys-

vammaisten ihmisten työtä ja toimeentuloa: – Mielestäni pitäisi katsoa, että kai-
killa, jotka haluavat, olisi mahdollisuus päästä palkkatöihin. Tässä auttavat työ-
hönvalmentajat, joten heitä tarvitaan enemmän. He auttavat pääsemään työhar-
joitteluun ja sitten palkkatöihin. (Leija 5/2019) 

 
 
5 Tulokset ja pohdinta 

Olen edellä tarkastellut nollasubjektilauseiden esiintymistä selkokielisessä Leija-leh-

dessä. Työni tavoitteena on ollut kartoittaa, kuinka paljon nollasubjektilauseita aineistos-

sani esiintyy, sekä hahmotella sitä, miten avoimen nolla viittaussuhteet aineistossani il-

menevät. Toivon tutkielmani tuovan lisävalaistusta nollasubjektilauseiden käyttöön sel-

kokielessä ja uskon, että työstäni voi olla hyötyä nollapersoonaa koskevien selko-ohjeis-

tuksia mietittäessä.  

        Nollasubjektikonstruktioita esiintyy aineistossani runsaasti, mikä on hienoisessa ris-

tiriidassa sen kanssa, että selkokielen ohjeistus kehottaa välttämään niitä. Aineistoni pe-

rusteella vaikuttaa siltä, että nollakonstruktiota käytetään yhtenä kielellisen ilmauksen 
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keinona muiden joukossa eikä sitä erityisesti vältellä. Nollasubjektikonstruktioita esiintyy 

niin toimittajien kuin lukijoidenkin kirjoittamissa teksteissä. Lukijoiden – eli selkokielen 

kohderyhmän edustajien – kirjoittamista teksteistä nollasubjektia esiintyy esimerkiksi ru-

noissa, mielipidekirjoituksissa, kirjeenvaihtoilmoituksissa ja omiin kokemuksiin perustu-

vissa vapaammissa kirjoituksissa. Tämän valossa näyttäisi siltä, että nollasubjektilause 

on ainakin osalle selkokielenkäyttäjistä tuttu ja ymmärrettävä rakenne. Useimmiten nol-

lakonstruktio voitaisiin korvata esimerkiksi persoonapronominia käyttämällä, mutta 

syystä tai toisesta kirjoittaja käyttää nollasubjektia. Sekä lehden toimittajien että lukijoi-

den kirjoittamissa jutuissa nollapersoonan käyttö näyttäytyykin valintana, joka tuo teks-

tiin vaihtelevuutta, näkökulmanmuutosta ja abstraktiotason vaihtelua. 

Olen erottanut aineistostani kolme nollasubjektilauseen päätyyppiä: 1) modaaliverbi + 

infinitiivi 2) erilaiset nesessiivirakenteet 3) ei-modaaliset verbit. Selvästi frekventein on ryhmä 

1, jossa esiintyy lähinnä kolmaspersoonainen modaaliverbi voi + infinitiivi. Voi + infinitiivi -

konstruktio on havaintojeni mukaan hyvin yleinen konstruktio erityisesti jonkinasteista direk-

tiivistä funktiota ilmentävissä teksteissä, joissa se myös ketjuuntuu helposti. Aineistoni neses-

sivirakenteet ovat tyyppiä on tehtävä, on hyvä/kannattaa/pitää/täytyy tehdä, ja niitä esiintyy 

laajalti direktiivisissä teksteissä, jolloin ne eivät ole viittaussuhteeltaan epäselviä. Erityisesti 

nesessiivirakenne tyyppiä on tehtävä kuitenkin jää usein tulkinnaltaan epäselväksi. Ei-modaa-

lisia nollakonstruktiota esiintyy aineistossani sekä direktiivisissä että muissa yhteyksissä, mutta 

niiden viittaussuhde on kontekstista tulkittavissa. 

Tutkielmani keskiössä ovat olleet avointen nollien viittaussuhteet ja sen selvittäminen, 

miten paljon nollasubjekti aiheuttaa viittauksensa avoimuuden suhteen tekstin vaikeatulkintai-

suutta. Tämän selvittämiseksi olen ryhmitellyt aineistoni avoimet nollalauseet sen perusteella, 

kehen niillä viitataan. Ryhmittelystä käy ilmi, että valtaosa aineistoni nollaesiintymistä on sel-

laisia, joissa viittaussuhde on kontekstin perusteella tulkittavissa. Nämä esiintymät olen jaotel-

lut omiin ryhmiin sen perusteella, kehen avoimella nollalla viitataan. Omaksi noin 12 prosentin 

vähemmistöksi hahmottuvat ne nollasubjektilliset konstruktiot, joiden viittaussuhde jää epäsel-

väksi. Silloin kun viittaussuhde on epäselvä, johtuu se havaintojeni mukaan siitä, että lauseen 

subjektiksi hahmottuu jokin sellainen kollektiivi, jota on hankala nimetä tai sen nimeäminen on 

epätarkoituksenmukaista. Viittaussuhteeltaan epäselväksi nollasubjekti hahmottuu yleensä vain 

sellaisissa yhteyksissä, jossa lauseella ilmaistaan velvoittavuutta tai sillä esitetään esimerkiksi 

vaatimusta. Muodoltaan viittaukseltaan epäselvät avoimet nollat ovat lähinnä yksipersoonaisia 

nesessiivirakenteita. 
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Suuri osa Leijan teksteistä voidaan tulkita opastaviksi tai neuvoviksi, jolloin nolla-

konstruktio saa lähtökohtaisesti 2. persoonaan (lukijaan) viittaavan tulkinnan. Tyypillistä 

direktiivisten tekstien modaalisille nollasubjektilauseille on, että ne vaihtelevat 2. persoo-

nan muotojen kanssa, jolloin nollan viittaussuhde on helposti tulkittavissa. Tällöin ne toi-

mivat tekstiin vaihtelevuutta ja näkökulman muutosta tuovina elementteinä ja niillä voi-

daan säädellä tekstin velvoittavuuden astetta sekä sävyä. Lukijaan viittaaviksi nolliksi 

voidaan näkemykseni mukaan katsoa myös ne tapaukset, jossa nollasubjektilause on yk-

sittäinen tai ei vaihtele 2. persoonan kanssa, mutta sillä on vuorovaikutuksellinen ja di-

rektiivinen funktio. Direktiiviseksi tulkitsemissani teksteissä esiintyy runsaasti voi + in-

finitiivi -konstruktiota, mutta myös erilaiset nesessiivirakenteet (kuten on hyvä, kannat-

taa, täytyy + infinitiivi) sekä pääverbiset nollakonstruktiot ovat niissä melko yleisiä.  

Nollasubjektikonstruktioilla viitataan aineistossani myös 1. persoonaan. Minäviit-

teisiä avoimia nollia esiintyy tyypillisesti konteksteissa, jossa henkilö pohtii ja avaa aja-

tuksia omasta näkökulmastaan. Erilaiset adverbiaalit sekä muut kontekstista ilmi tulevat 

kielelliset elementit voivat myös osaltaan täsmentää nollasubjektin viittaussuhdetta.  

 
Aineistostani tekemieni havaintojen pohjalta näyttää siltä, että nollasubjektin käyttö 

ei merkittävissä määrin aiheuta tekstin monitulkintaisuutta, koska avoin nolla jää kon-

tekstissaan vain harvoin ilman spesifiä viittaussuhdetta. Jos nollasubjektin eli yleistävän 

3. persoonan käyttö selkoteksteissä nähdään ongelmallisena sen viittaussuhteen epä-

spesifiyden takia, voisi aineistoni perusteella tehdä tulkinnan, että nollapersoonan välttä-

mistä suosittavalle ohjeistukselle ei ole kovin selviä perusteita. Mikäli kuitenkin olete-

taan, että nollasubjektikonstruktion yleistävä – mutta useimmiten vähintään jompaan-

kumpaan puheaktipersoonista viittaava – perusmerkitys ei ilmisubjektin puuttuessa hah-

motu selkolukijalle, ollaan uusien kysymysten äärellä. Jotta edellä esitettyihin kysymyk-

siin saataisiin selvyys, olisi tarpeen tutkia sitä, miten erilaiset selkokieliryhmät käsittävät 

ja käsitteistävät nollapersoonarakenteiden merkityksen. Tätä olisi hedelmällistä analy-

soida esimerkiksi keskustelunanalyysin metodein, jolloin olisi mahdollista saada todelli-

siin kielenkäyttötilanteisiin sidottua kosketuspintaa nollapersoonan käytön aktivoimista 

tulkinnoista ja tietokehyksistä.   
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