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Ryhmittelymenetelmän soveltaminen on uudessa, vuoteen 2017 ulottuvassa tutkimushistoriallisessa 
taulukossa tarkempaa kuin KBT:n liitetaulukossa. Ennen muuta on hylättyjen selitysten rehabilitointi 
korjattu § 12 mukaiseksi: Hylätystä etymologiasta tulee uudelleen kiistanalainen, kun se kerää 
uudelleen kannatuksen eli kaksi eri kirjoittajan esittämää positiivista mainintaa, joitten välillä ei ole 
esitetty kritiikkikommentteja. Kaksi palauttavaa mainintaa ei siis riitä, vaan niitten on oltava 
peräkkäiset. Tämä johdonmukaistaminen on johtanut eräisiin muihinkin tarkennuksiin. 
Ryhmittelymenetelmään on myös lisätty, että eräissä teoksissa etymologioitten mainitsematta 
jättäminen rinnastetaan joko sanan tuntemattoman alkuperän kannatukseen tai tietyn alkuperän 
hylkäämiseen. 

 
1. Palauttavien mainintojen peräkkäisyyden määritelmä 
 
Kahden positiivisen maininnan peräkkäisyys tulkitaan niin, ettei edellisen jälkeen ole esitetty 
kritiikkikommenttia, jonka julkaisuviive olisi päättynyt ennen jälkimmäisen julkaisemista. Jos 
ensimmäinen positiivinen maininta on siis esitetty vuonna 1 ja sitä seuraa kritiikkikommentti vuonna 
2, lasketaan peräkkäiseksi vielä vuosina 2, 3 tai 4 esitetty positiivinen maininta. Kritiikkikommenttia, 
joka on esitetty samana vuonna kuin ensimmäinen positiivinen maininta, ei lasketa lainkaan esteeksi 
hylätyn selityksen palauttamiselle kiistanalaiseksi. 

 
2. Hylkäysprosessin taannehtiva käynnistäminen 
 
Jousto palauttavien mainintojen peräkkäisyyden määritelmässä vaatii vastaavan helpotuksen 
selitysten hylkäämisessä. Niinpä kaikkien etymologian palautusta edeltävien esitettyjen 
kritiikkikommenttien, joitten julkaisuviive ei ole kulunut umpeen ennen palautusta, on tulkittava 
käynnistäneen hylkäysprosessin sitä vastaan. Hylkäysprosessi purkautuu normaalisti sen 
käynnistäneen etymologian julkaisuviipeen päätyttyä, ellei sitä aiemmin ole käännetty: siihen pätevät 
siis § 10–11 normaalisti. 
 
3. Kahden yhtäaikaisen hylkäysprosessin nopea ratkaisu 
 
§ 10 mukaan “jos kritisoitu etymologia saa puolustuskommentin tai varauksettoman maininnan ennen 
kuin hylkäysprosessin käynnistäneen maininnan julkaisuviive on kulunut loppuun, asetelma kääntyy 
ja kilpailevasta selityksestä tulee kritisoitu”. Tähän lisättäköön, että kahdella (tai useammalla) 
selityksellä voi samaan aikaan olla käynnissä hylkäysprosessi. Se edellyttää, että saman 
kalenterivuoden aikana kritisoidaan kumpaakin etymologiaa tai toinen niistä saa sekä kritiikkiä että 
ehdottonta kannatusta tai molemmat saavat ehdotonta kannatusta. Tällaiset yhtäaikaiset 
hylkäysprosessit ratkaisee ensimmäinen  niitten julkaisuviipeen jälkeinen maininta, mikäli se on 
ehdoton suuntaan tai toiseen. Oheisessa kaaviossa on keskellä kuvattu tällainen kahden yhtäaikaisen 



hylkäysprosessin nopea ratkaiseminen. Vasemmalta näkyy perustelu ratkaisulle: prosessin tulos on 
sama kuin siinä tapauksessa, että kahdesta kilpailevasta selityksestä myöhemmin kannatettua 
kannatetaan uudelleen. 
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4. Kritiikkikommentin ja kilpailevan etymologian maininnan suhde 
 
Kilpailevan etymologian maininta ei rinnastu kritiikkikommenttiin hylätyn etymologian 
palauttamisessa eikä myöskään uuden etymologian hylkäämisessä. Ennen uuden etymologian 
julkaisuviipeen päättymistä julkaistut kilpailevan etymologian maininnat eivät siis ole syy uuden 
etymologian hylkäämiseen. Sen sijaan ne ovat syy siihen, ettei uutta etymologiaa voi välittömästi 
julkaisuviipeen päätyttyä lukea hyväksytyksi, vaan korkeintaan kiistanalaiseksi. 
 
 

Lisäys ryhmittelymenetelmään: Mainitsematta jättäminen kannanottona 
 
Jos teos, jonka julkilausuttuna tai muuten itsestäänselvänä tavoitteena on esittää kattava luettelo 
tietyn sanakategorian etymologioista, jättää mainitsematta jonkin tähän kategoriaan kuuluvan sanan, 
luetaan mainitsematta jättäminen kannatukseksi tämän sanan tuntemattomalle alkuperälle. SKES:sta 
tai SSA:stä puuttuva sana-artikkeli rinnastetaan siis sana-artikkeliin, jossa sana on jätetty 
etymologiaa vaille. Esimerkiksi NES:aan tätä sääntöä ei sovelleta, sillä se ei pyri kattamaan koko 
suomen johtamatonta sanastoa. 
 
Jos vastaavasti teos, jonka selvänä tavoitteena on esittää kattava luettelo tiettyyn etymologiseen 
kerrostumaan kuuluvista sanoista, jättää mainitsematta jonkin tähän kerrostumaan esitetyn sanan, 
luetaan mainitsematta jättäminen tämän sanan kyseiseen kerrostumaan liittävän etymologian 
hylkäämiseksi. IBL:sta tai Sabaliauskas 1963:sta puuttuva sana rinnastetaan siis 
balttilaisetymologian hylkäävään mainintaan. Esimerkiksi SKRK:een tätä sääntöä ei sovelleta, sillä se 
ei pyri esittämään kattavia luetteloita lainasanakerrostumista. 
 

 

  


