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1. JOHDANTO

Tämä tutkielma on saanut alkunsa vuosia sitten ja käynyt läpi melkoisen muodonmuutoksen

alkuperäisestä aiheestaan. Ydin on säilynyt kuitenkin samana: ulkopaikallissijat ja niiden

menneisyys  ovat  lopullisenkin  pro  gradu  -työn  pääosassa.  Lopullisessa  työssä  tuo  menneisyys  on

saanut seurakseen myös kielipolitiikkaa ja ripauksen yhteiskuntahistoriaakin, mutta erityisesti

kielenhuollon ja kielikäsitysten historiaa ulkopaikallissijojen kannalta. Lopullisen työni yhtenä

innoittajana ja esikuvana on ollut eräs aiempi pro gradu -tutkielma suomen passiivin ja

kielenhuollon suhteista (Kääriäinen 2005). Sen tekijä on ystäväni Anni Repo (o.s. Kääriäinen) ja

esimerkiksi työni jotkut esitystaparatkaisut ovat saaneet mallinsa Anni Revon tutkielmasta.

1.1 TUTKIELMAN AIHE JA TAVOITTEET

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ulkopaikallissijojen menneisyyttä ja nykyisyyttä suomalaisessa

kielenhuollossa. Tutkimuskysymyksiä on yhteensä kolme: Miten ulkopaikallissijat tulivat osaksi

kielioppikuvauksia ja mitä käsityksiä niistä on ollut kielioppikuvauksissa ennen kuin kielioppaita

alettiin julkaista 1900-luvulla?  Miten ulkopaikallissijoihin on suhtauduttu 1900-luvulla ja 2000-

luvun alussa kielioppaissa ja millä perusteella? Millainen oli E.A.Saarimaan kielikäsitys ja miten se

vaikutti suomalaisten kielioppaiden kehitykseen?

Ensimmäinen tutkimuskysymys on luo pohjaa kahdelle muulle, suuremmalle

kysymykselle. Tässä tavoitteena on selvittää kirjallisuuden pohjalta ulkopaikallissijojen

vakiintumista osaksi kielioppikuvauksia.  Tarkoitus on luoda kokonaiskuva tiedoista ja käsityksistä,

joita Suomessa on eri aikakausina ulkopaikallissijoista ollut 1800-luvun loppuun mennessä.

Ulkopaikallissijojen alkuperää on Suomessa ensimmäisenä tutkinut ja kuvaillut järjestelmällisesti

August Ahlqvist vuonna 1877. Nykytiedon mukaan ensimmäinen nykypäiviin asti säilynyt,

ulkopaikallissijoja käsittelevä kielioppikuvaus olisi mahdollisesti Rudimenta linguae finnicae

breviter delineata, joka olisi ilmestynyt kenties jo 1500-luvun lopussa tai 1600-luvun alussa.

Teoksen kirjoittajaa ei tunneta. (Palkki, Lauerma & Kuutti 2009.)

Toinen tutkimuskysymys koskee oikeakielisyyttä ja – kuten sitä on myöhemmin alettu

nimittää – kielenhuoltoa. Nämä termit siirtävät samalla tutkielman fokuksen seuraavalle

vuosisadalle. Tavoite on selvittää, miten ulkopaikallissijoihin on suhtauduttu 1900-luvulla ja 2000-

luvun alussa. Tutkimusaineistona tässä toimivat kielioppaat. Suomessa on julkaistu kielioppaita tai

kielenkäytössä neuvovia kirjoituksia vuodesta 1851 lähtien, mutta tämän tutkimuksen aineisto on

rajattu alkamaan vuodesta 1917. Ulkopaikallissijoilla on runsaasti erimerkityksistä käyttöä kielessä

ja niiden käyttöä onkin pyritty myös sääntelemään ja joitakin käyttötapoja poistamaan kokonaan.

Ulkopaikallissijojen eri käyttötapoja on myös usein epäilty vieraiden kielten vaikutuksesta
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syntyneiksi. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, mihin ulkopaikallissijojen käyttötapoihin

kielioppaiden huomiot ovat kohdistuneet sekä mistä syistä ja millä perusteilla niitä on pyritty

ohjailemaan.

Kolmas tutkimuskysymys liittyy 1900-luvun merkittävimmän suomalaisen kielioppaan

kirjoittajan, E.A.Saarimaan kielioppaaseen nimeltä Kielenopas. Jo oppaan nimen

genetiivimuotoinen määriteosa kertoo Saarimaasta: hänellä oli vahvoja näkemyksiä siitä, millaista

suomen kielen tulisi olla. Tavoite on selvittää, miten Saarimaan kielikäsitys ilmeni hänen

kielioppaassaan ja millainen tuo käsitys oli. Aineistona tässä on Saarimaan viimeiseksi jääneen,

vuoden 1967 Kielenoppaan osio nimeltä Lauseopillista. Saarimaan teos on valittu erikseen

tarkasteltavaksi, jotta voidaan kunnolla syventyä kieliohjeiden taustalla vaikuttaviin kielikäsityksiin

ja ideologioihin. Tätä ei ole mahdollista tehdä kaikille oppaille tämän tutkielman puitteissa.

Saarimaan Kielenopas on sittemmin vaikuttanut lähes kaikkiin Suomessa julkaistuihin

kielioppaisiin, joten se kertoo välillisesti jotain myös myöhempien kielikäsitysten pohjasta ja

taustasta.

1.2 TUTKIELMAN AINEISTO

Tutkielman pääaineisto koostuu 13 kielioppaasta, jotka on julkaistu vuosien 1917 ja 2006 välisenä

90 vuoden aikajaksona. Seuraavassa taulukossa ovat aineiston teokset aikajärjestyksessä:

Vuosi Kieliopas Kirjoittaja
1917 Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita Allan Saratie
1930 Huonoa ja hyvää suomea Eemil Arvi Saarimaa
1947 Kielenopas E.A.Saarimaa
1949 Hyvää vapaata suomea Lauri Kettunen
1963 Hyvääkin parempaa suomea Matti Hako
1967 Kielenopas E.A.Saarimaa
1977 Asiasuomen opas Paavo Pulkkinen
1978 Nykysuomen käyttöopas Raija Konttinen
1982 Kieliopas Terho Itkonen
1986 Nykysuomen käsikirja Osmo Ikola
1998 Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja Timo Sorjanen
2006 Hauskaa kielenhuoltoa! Marsa Luukkonen
2006 Kielipoliisin käsikirja Pirkko Muikku-Werner (toim.)

Ennen vuotta 1917 on julkaistu yksi kieliopas, Knut Cannelinin teos nimeltä

Kieliopas. Ohjeita suomenkielen käyttäjille vuonna 1916, mutta se on sisältönsä puolesta hyvin

toisentyyppinen kuin aineistoon kuuluvat kielioppaat, eikä siksi ole mukana tässä aineistossa.

Cannelinin oppaasta puhutaan myös luvussa 3.1.
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Aineistosta puuttuu oppaita joiltakin vuosikymmeniltä. 1920-luvulla ei juuri julkaistu

kielioppaita ja 1950-luvulla julkaistiin yksi Saarimaan Kielenoppaan painos,  joka  ei  ole

varsinaisessa aineistossa mukana toiston välttämiseksi. Saarimaan oppaita aineistossa on mukana

peräti kolme. Ensimmäinen niistä on Huonoa ja hyvää suomea, joka kasvoi kokonaan uudeksi

oppaaksi ja sai nimekseen Kielenopas. Kielenoppaasta taas on mukana kaksi eri painosta, sillä se on

ollut merkittävin opas 1900-luvulla ja sen vuoden 1967 painoksen Lauseopillista-osiota käsitellään

myös omassa luvussaan 6. Saarimaa myös muutti Kielenopastaan jonkin verran niiden

kahdenkymmenen vuoden aikana, jotka ovat kuluneet teoksen ensimmäisen, vuoden 1947

painoksen ja vuoden 1967 painoksen välillä. Vuoden 1967 painos ilmestyi postuumisti, mutta

Saarimaa ehti päivittää sitä melko pitkälle itse.

Aineiston tuoreimmat oppaat ovat vuodelta 2006. Nämä teokset eroavat monista

muista 2000-luvulla julkaistuista kielioppaista siten, että niiden ensipainokset on julkaistu 2000-

luvulla eivätkä ne siten ole jonkin vuosikymmeniä vanhan oppaan uusia painoksia. Vuoden 2006

jälkeenkin on julkaistu kielioppaita, esimerkiksi Terho Itkosen Uusi kieliopas1 vuonna 2007, joka

on juuri mainitunlainen vanhan teoksen päivitetty painos. Suomessa on julkaistu myös muita

kielioppaita ja kielenkäytön opastusta antavia kirjoituksia 1800- ja 1900-luvulla kuin ne, jotka

tämän tutkielman eri luvuissa ja katsauksissa mainitaan.

1.3 TAUSTAA JA AIEMPAA TUTKIMUSTA

Ulkopaikallissijat ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde. Ne ovat nykytiedon mukaan

sijajärjestelmämme uusimmat tulokkaat, ja käyttötarkoituksiltaan ne ovat monipuolisia. Ne ovat

myös valaiseva tutkimuskohde svetisismien ja vieraan vaikutuksen historian kannalta. Svetisismien

etsintä kielestä tuli muotiin 1900-luvun alkupuoliskolla (Paunonen 1996: 547) ja erityisesti adessiivi

on ollut monenlaisten svetisismiepäilyjen kohteena kielioppaissa yli 90 vuoden ajan, muussa

kielenhuollossa vielä pidempään. Kieliopas toisensa jälkeen on käsitellyt samoja ulkopaikallissija-

aiheita, joista ylivoimaisesti suurin osa on peräisin E.A.Saarimaan oppaasta. Samoin kieliopas

toisensa jälkeen on toistanut samoja argumentteja, jotka nekin ovat yleensä peräisin Saarimaan

oppaasta ja jotka suuntautuvat tiettyjä ulkopaikallissijojen käyttötapoja vastaan vuosikymmenestä

toiseen. Vasta viimeisten noin 20 vuoden aikana on todella pysähdytty miettimään, pitävätkö nämä

argumentit paikkansa. On korostettava, että tutkielman tarkoitus ei ole kuitenkaan arvostella

menneen ajan kielenhuoltoa tai kielenhuoltajia, vaan havainnoida eri aikakausien mielenkiintoisia

ilmiöitä. Esitettyjä sääntöjä – sikäli kuin ne ovat yhä voimassa – sen sijaan voidaan arvostella sen

1 Teos on ilmestynyt postuumisti Sari Maamiehen päivittämänä.
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tiedon valossa, jota ulkopaikallissijoista nykyään on, mutta tässäkin on muistettava, ettei

menneisyyden kielenhuoltajilla tietenkään ollut käytössään tulevaisuuden tutkimustietoa, joten he

esityksineen jäävät arvostelun ulkopuolelle vain havainnoitaviksi.

Kielenhuollon esittämiä sääntöjä on tutkittu 2000-luvulla pro gradu -töissä. Näitä ovat

Aki Ontermaan (2003) tutkielma toisen infinitiivin instruktiivista sekä Anni Kääriäisen (2005)

tutkielma passiivista. Molemmissa töissä on hieman samaan tapaan kuin tässäkin tutkielmassa

lähtökohtana kielenhuollon suhtautuminen tiettyyn kieliopilliseen muotoon tai kategoriaan.

Kieliopin ja erityisesti kielenhuollon historia on Suomessa suhteellisen lyhyt toistaiseksi, ja sen

tutkiminen tällä tavalla, kieliopillinen kategoria kerrallaan, tuottaa varsin perinpohjaista tietoa

menneisyydestä.2 Jossain määrin vastaavantyyppisellä tavalla on myös kirjoitettu monia artikkeleja

muun muassa otta- ja oitta -verbeistä (Nordlund 2006), partikkeleista (Herlin & Seppänen 2003) ja

kielten nimien erilleen kirjoittamisesta (Kolehmainen 1996). Viimeksi mainittu tutkija Taru

Kolehmainen myös kirjoittaa Kielikello-lehteen artikkeleja kielenhuollon historiasta ja on käsitellyt

niissä monien kieliohjeiden taustoja alkaen lehden numerosta 2/2007. Aikakauslehdistä

kielenhuollon kannalta keskeinen on ollut menneinä aikoina Virittäjä, joka kylläkin nykyisin

keskittyy muihin kielitieteen ja fennistiikan osa-alueisiin. Virittäjän kielenhuoltokirjoituksista on

tehnyt pro gradu -tutkielman Aino Kangas (1988). Tutkielmaan sisältyy myös erinomainen

teoriakatsaus kielenhuollon käsitteeseen ja yleiseen toimintaan.

Ulkopaikallissijoista erityisesti adessiivi on aina ollut keskustelun kohteena 1990-

luvulla ja 2000-luvun alussa aivan erityisen kiinnostavalla tavalla. Keskustelun ytimessä on ollut

tavan adessiivi, joka on ollut kiellettyjen listalla tämän tutkielman aineiston kielioppaissa

epäsuomalaisena 1930-luvulta lähtien ja saanut osakseen suoria svetisismisyytöksiä kielioppaissa

1960-luvulta lähtien. Sittemmin on tehty tavan adessiivia koskevaa tutkimusta ja selvitystyötä (mm.

Karlsson G. 1995, Kolehmainen 2003, Vänttilä 1992, Laaksonen H. 2000) ja havaittu, että tämä

sitkeästi kielessä elävä adessiivin käyttötapa ei olekaan kovin kestävin perustein kielenhuollon

hyljeksinnän kohde. Niinpä vuonna 2003 suomen kielen lautakunta teki päätöksen hyväksyä tavan

adessiivi (Kolehmainen 2003). Tavan adessiiviin ja svetisismeihin palataan tarkemmin

myöhemmin.

Saarimaan ja Lauri Kettusen riitely ja huonot välit ovat suurin kielioppaisiin liittyvä

kiista 1900-luvulla. Tästä syystä kiista tulee tässäkin tutkielmassa esiin, mutta lähemmin Kettusen

2 Aiheesta jää varmasti vielä tutkittavia aihepiirejä tulevillekin tutkielman tekijöille. Tutkielmani ensimmäinen ohjaaja,
professori Tapani Lehtinen, jolle kuuluu myös kunnia tutkielmani aiheen keksimisestä, esittikin aloittaessani
toiveenaan, että tällaisia tutkielmia tehtäisiin kokonainen sarja, jotta saataisiin kielenhuollon menneisyys katettua.
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ja Saarimaan kielikiistoja ja heidän kielioppaidensa sotaa on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan

Virpi Lohikoski (1998).

1.4 TUTKIELMAN RAKENNE

Luvussa 2 luodaan katsaus suomen ulkopaikallissijoihin sijajärjestelmän osana sekä

ulkopaikallissijojen merkitykseen ja käyttöön. Luvussa myös tutustutaan asutusnimistössä

esiintyviin ulkopaikallissijoihin. Tämä on hyödyllistä, sillä eri asutusnimille on kielioppaissa

vaadittu eri sääntöjä riippuen siitä, onko kyseessä suomalainen paikannimi, ulkomainen paikannimi

vai rakennuksen tai muun kokoontumispaikan nimi. Samoin perehdytään tilastotietoihin

ulkopaikallissijojen esiintyvyydestä kielessä. Ulkopaikallissijoja esiintyy prosentuaalisesti hyvin

vähän, mikä on odotettavissa niiden nuoren iän vuoksi. Kuitenkin niihin on kiinnitetty varsin paljon

huomiota kielenhuollossa. Niiden esiintyvyydessä on myös puheen ja kirjoituksen välillä ilmeneviä

tilastollisia eroja, joissa saattaa olla viite ulkopaikallissijojen käytön rajoituspyrkimyksiin teksteissä.

Luku 3 pyrkii vastaamaan tutkimuskysymyksistä ensimmäiseen. Luvussa tehdään

kirjallisuuskatsaus ulkopaikallissijojen menneisyyteen. Luvun tarkoitus on pohjustaa ja taustoittaa

seuraavia lukuja, ja siinä pyritään luomaan käsitys ulkopaikallissijojen taustasta ja kehityksestä sekä

osana kielijärjestelmää että osana kielioppikuvauksia. Alaluku 3.1 johdattaa lyhyesti suomalaisen

tutkimuksen tämänhetkiseen käsitykseen ulkopaikallissijojen alkuperästä ja kehityksestä. Erityisesti

allatiivin päätteen kehitys on näkynyt sittemmin 1800-luvulla oikeakielisyyskeskusteluissa kiistoina

oikeasta päätevariantista. Alaluku 3.2 taas keskittyy 1600–1800-lukujen kielioppien esityksiin

ulkopaikallissijoista. Näistä esityksistä on ajan myötä muodostettu nykyinen käsityksemme

ulkopaikallissijoista kielijärjestelmän osana. Ne vaikuttavat tapaamme mieltää ja jäsentää

ulkopaikallissijat. Luvussa pyritään luomaan myös ajankuvaa, joka on olennaista pyrittäessä

ymmärtämään, millaiset aatteet ja katsomukset vallitsivat yhteiskunnassa. Näiden vaikutus 1900-

luvun kielioppaisiin oli välitön ja suora. Alaluvussa 3.4 perehdytään kansallisromantiikan

kielikäsityksiin, jonka vaikutus näkyy vielä tänäkin päivänä kielioppaissa. Lopuksi alaluvussa 3.4

siirrytään jo ensimmäisten kielioppaiden aikaan, joita alettiin julkaista harvakseltaan 1850-luvulta

alkaen ja jotka johtivat vähitellen nykyisenlaisten kielioppaiden syntyyn.

Luvut 4 ja 5 keskittyvät suurimpaan tutkimuskysymykseen. Luvussa 4 tarkastellaan

lähemmin aineistoon kuuluvia kielioppaita: niiden taustoja, ominaisuuksia ja ideologioita. Oppaat

käsitellään aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Myös Saarimaan ja Kettusen kielikonfliktiin

perehdytään hieman, sillä Saarimaan ja Kettusen kielioppaat ovat ikään kuin kaksi vastakkaista

voimaa tutkielman aineistossa. Luku 5 esittelee ja analysoi kielioppaiden antamia ohjeita

ulkopaikallissijojen käytöstä ja näiden ohjeiden perusteluja silloin, kun perusteluja on esitetty. Luku
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on jaettu neljään alalukuun, joissa käsitellään ensin sisä- ja ulkopaikallissijan valintaa koskevat

ohjeet ja sitten ulkopaikallissijoista annetut ohjeet sija kerrallaan. Erityistä huomiota saavat

osakseen svetisismit, sillä tavallisin ulkopaikallissijoihin liitetty ongelma näyttää olevan väite

niiden joidenkin käyttötapojen vieraslähtöisyydestä. Tämä väite jää kuitenkin kerran toisensa

jälkeen perustelematta kielioppaissa. Alaluku 5.5 esittää yhteenvedon kielioppaiden ohjeiden

perustelutyypeistä.

Luku 6 keskittyy Saarimaan vuonna 1967 ilmestyneen Kielenoppaan viimeisen

painoksen Lauseopillista-nimiseen osioon. Luku pyrkii vastaamaan tutkimuskysymykseen

Saarimaan kieleen, kielenhuoltoon ja kielenkäyttäjään kohdistuvista käsityksistä. Luvun tarkoitus

on selvitellä näitä käsityksiä, sillä Saarimaa on 1900-luvun merkittävin kielioppaan kirjoittaja ja

hänen vaikutuksensa näkyy ja tuntuu kielioppaissa näihin päiviin asti. Tällä tavalla on mahdollista

saada parempi kokonaiskuva ja ymmärrys Saarimaan ja sitä kautta – jossain määrin – muistakin

kielioppaista.

Luvussa 7 keskitytään pohtimaan erästä tutkimuksen aikana toistuvasti esille nousevaa,

mutta vastausta vaille jäävää kysymystä: miksi joitakin ilmauksia on syytetty vieraasta alkuperästä.

Tutkimusaineistosta tämä ei selviä, sillä kielioppaat eivät perustele väitteitään vieraslähtöisyydestä.

Tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista tehdä niin laajoja selvityksiä kuin täydellinen

kysymykseen vastaaminen vaatisi ja toisaalta voi olla, ettei tähän kysymykseen aivan tyhjentävää,

perimmäistä vastausta ole löydettävissäkään. Joka tapauksessa joitakin johtolankoja käydään läpi.

1.5.  TUTKIELMAN KÄSITTEISTÖ

Käsitteet kieliopas ja kielioppi kuuluvat tutkielman keskeisimpiin. Kääriäinen (2005: 2) on

määritellyt kielioppaan teokseksi, jossa kielentutkijat ja muut auktoriteetit antavat maallikoille

ohjeita kirjoitetun kielen korrektista käytöstä. Kääriäisen määritelmää tukee Rintala, jonka mukaan

kielioppaat ovat yksi kirjakielen normien kodifikaatioista. Oppaat ovat luonteeltaan preskriptiivisiä

eli ohjailevia. (Muut kodifikaatiot ovat sanakirjat ja kieliopit, jotka ovat periaatteessa

deskriptiivisiä, tosin muunlaisiakin on.) (Rintala 1992: 50.) Tässä tutkielmassa rajataan muu kuin

kielioppaissa oleva kielenhuollon aineisto tutkielman ulkopuolelle työn pitämiseksi sopivissa

mittasuhteissa. Kääriäinen (2005: 2) toteaa, että eri kielenhuoltofoorumit kaipaisivat oman erillisen

tutkimuksensa. Tämä koskee myös ulkopaikallissijojen käsittelyä eri kielenhuollon julkaisuissa ja

foorumeilla, joita ei voida käsitellä tässä tutkielmassa. Esimerkiksi Virittäjässä ja Kielikellossa on

ulkopaikallissijoja koskevia kielenhuoltokirjoituksia.

Kielioppi on historialtaan vanhempi ilmiö ja käsite kuin kieliopas. Vuonna 2011

kielioppien historia on Suomessa alle 500 vuotta vanha ja kielioppaiden kenties noin 150 vuotta



10

vanha. Ontermaa toteaa suomalaisten kielioppien olleen yleensä synkronisia ja normatiivisia (2003:

19) ja sama voidaan todeta kielioppaista. Ontermaa jatkaa, että viime vuosina on kuitenkin alettu

harjoittaa myös funktionaalista ja deskriptiivistä kuvaustapaa (mt). Hyvän esimerkin deskriptiivisen

kuvaustavan yleistymisestä kieliopeissa antaa tämän hetken suurteos, Iso suomen kielioppi, joka

ilmestyi vuonna 2004 ja johon jatkossa viitataan lyhenteellä ISK.

Kun kun suomen kielioppeja alettiin 1800-luvulla luoda, niillä oli kaksi tavoitetta.

Niiden tuli ensinnäkin tukea kielen kehittämistyötä ja toisekseen niiden tuli kertoa kaikenkielisille

kielenkäyttäjille, myös suomenkielisille, millaista oikea suomen kieli on. (Häkkinen 2000: 175.)

Kieliopin perustarkoitus on sittemmin muuttunut. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus määrittelee

kieliopin seuraavasti:
Yleisessä kielenkäytössä kieliopilla tarkoitetaan kielen rakenteen järjestelmällistä esitystä tai kielen
oppikirjaa ja kielen järjestelmää yleensä (Vilkamaa-Viitala 2010).

ISK määrittelee oman tavoitteensa siten, että tarkoitus on kuvata kielen luonnolliset normit ja kielen

tosiasiallinen käyttö, ei antaa neuvoja tekstinhuoltoon tai kielenkäytön ongelmallisiin

yksityiskohtiin. Se ei pyri myöskään muuttamaan kieltä. (ISK: 18.) Tässä piilee myös kielioppaan ja

kieliopin välinen ero. Kielioppaan pyrkimys on juuri tuo jälkimmäinen: sen tavoite on keskittyä

nimenomaan antamaan neuvoja tekstinhuoltoon ja ratkaisemaan ongelmallisia yksityiskohtia

kielenkäytössä. Ja monissa kohdin kielioppaat ovat pyrkineet myös muuttamaan kieltä, mikä tulee

ilmi ulkopaikallissijojenkin osalta: suurin osa niiden käyttöön liittyvistä ohjeista on pyrkimystä

poistaa tai välttää joitakin niiden käyttötapoja. Voisi sanoa, että kielioppaat monilta osin

noudattavat 1800-luvun kielioppien tavoitteita.

Tässä tutkielmassa käytetään sekä käsitettä kielenhuolto että käsitettä oikeakielisyys.

Nämä edustavat pitkälti samaa asiaa, mutta eri näkemyksiä siihen. Rintalan mukaan molemmat

tarkoittavat kielen järjestelmän ja kielenkäytön ohjailua (Rintala 2000).

Kielenhuolto on nykyisin käytettävä nimitys. Kangas määrittelee kielenhuollon

haugenilaisesti vakiintuneen kirjakielen suunnitteluun kuuluviksi vaiheiksi, joita ovat muokkaus ja

toimeenpano. Muokkaus tarkoittaa normin kehittämistä vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia.

Toimeenpanon puolestaan muodostavat tavat, joilla kielenkäyttäjät yritetään saada noudattamaan

normia. (Kangas 1988: 3, 6.) Normin määritelmänä Kangas käyttää Renate Bartschin määritelmää,

jonka mukaan normi tarkoittaa kielellisten korrektiuskäsitysten sosiaalista todellisuutta (Kangas

1988: 10). (Normeista ovat lähemmin kirjoittaneet mm. Kangas 1988: 10-23, Rintala 1992 ja

Kontkanen 2001.) Kankaan mukaan kielenhuollon tutkijat ovat määritelleet kielenhuollon tehtävät

yleisellä tasolla: kielenhuollon tavoite on tehdä kielenkäyttö helpommaksi suurelle ja
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heterogeeniselle kielenkäyttäjäjoukolle. Kielenhuollolla on myös kaksi ristiriitaista tehtävää.

Toisaalta se ei saa jarruttaa kielen muutosta ja siihen liittyvää yhteiskunnallista muutosta pitämällä

yllä niiden vastaisia normeja. Toisaalta taas kielenhuollon tehtävä on taata kirjakielen vakaus, jotta

siinä ei tapahtuisi viestintätehtävää haittaavia liian nopeita muutoksia. (Kangas 1988: 24.)

Oikeakielisyys taas on vanhempaa perua oleva sana. Sen ylläpitäjiä olivat aikakauden

tapojen mukaisesti oikeakielisyysmiehet ja kielimiehet (esim. Setälä 1894: 1 ja Paunonen 1993: 81)

siinä missä nykyisin kielenhuoltoa harjoittavat kielenhuoltajat. Aino Piehl toteaa, että Virittäjä-lehti

muutti kielenhuoltokirjoitusten palstan otsikkoa vuonna 1924. Aiempi otsikko kuului

Oikeakielisyyttä ja uudempi oli Kielemme käytäntö. Piehl arvelee, että syynä saattoi olla muutos,

jossa ehdottoman oikean ja väärän rinnalla alettiin nähdä monivivahteisempia erontekoja. (Piehl

1996: 491.) Virittäjä oli tässä mielessä edistynyt, sillä Rintalan mukaan yleisesti kielenhuolto-

termin käyttöön siirryttiin vasta 1950-luvulla. Sen ensimmäisiin käyttäjiin kuului tässäkin

tutkielmassa keskeisessä asemassa oleva kielioppaan kirjoittaja E.A. Saarimaa. (Rintala 2000.)

Piehlin tavoin myös Rintala arvioi, että terminvaihdos näyttäisi ilmentävän asenteen ja jopa

ajattelutavan muutosta. Oikeakielisyys nimittäin edellyttää oikeaa ja väärää. Kielenhuolto keskittyy

käytännöllisempiin seikkoihin: kieli on työkalu, jota huolletaan, jotta se palvelisi mahdollisimman

hyvin yhteiskunnallista toimintaa. Oikeakielisyys pyrkii tarjoamaan yhden ainoan oikean ratkaisun

kaikkeen kielenkäyttöön, kun taas kielenhuolto pyrkii ottamaan huomioon erilaisten

kielenhuoltotilanteiden erilaiset vaatimukset. (Rintala 2000.)

On käytetty myös termiä kielenohjailu. Sen on katsottu eroavan kielenhuollosta siten,

että kielenohjailu pitää sisällään kielenhuollon mutta myös kielipoliittiset päätökset (Mäntynen

2003a: 36). Kielenohjailu on siis käsitteenä laajempi ja kokonaisvaltaisempi.

Kielenhuollosta ja kieliopista puhuttaessa käytetään usein väistämättä sekä käsitettä

normi että käsitettä kieliopin sääntö. Normin käsitteen on määritelty tarkoittavan kielellisten

korrektiuskäsitysten todellisuutta. Normi on sekä malli että ohje, jonka perusteella voidaan

määritellä oikea ja väärä. On olemassa implisiittisiä normeja, jotka kielenpuhuja oppii jo lapsena ja

joita hän noudattaa luonnostaan. Kielen implisiittisiä normeja voidaan tutkia ja ne voidaan kirjoittaa

kielioppikuvaukseen eksplisiittisiksi normeiksi. Toisin kuin implisiittiset normit, eksplisiittiset

normit tiedostetaan. Kieliopin säännöt kuuluvat eksplisiittisiin normeihin. (Kangas 1988: 10-13).

Kieliopin säännöt voidaan ymmärtää preskriptiivisiksi tai deskriptiivisiksi. Kielioppaissa kieliopin

sääntöjä pidetään enimmäkseen preskriptiivisinä.

Svetisismi käsitteenä on suomalaisessa kielenhuollossa ollut vaikuttamassa

kielenhuollossa miltei kaikkeen: muun muassa passiivia koskeviin ohjeisiin (Kääriäinen 2005) ja

toisen infinitiivin instruktiivia koskeviin (Ontermaa 2003) ohjeisiin. Aivan erityisen tärkeä se on
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ulkopaikallissijojen kannalta. Kolehmainen määrittelee svetisismin tarkoittavan ruotsin kielen

vaikutusta muuhun kieleen, esimerkiksi suomeen. Se on esiintynyt jo 1900-luvun alkupuolella

sanakirjoissa. (Kolehmainen 2009a: 11.) Tässä tutkielmassa svetisismin synonyymina käytetäänkin

termiä ruotsinmukaisuus ja ruotsalaisuus, joita esimerkiksi Saarimaa ja muut aikalaiset käyttävät.

Vastaavasti esimerkiksi anglismi, joka myös esiintyy tässä tutkielmassa, merkitsee englannin

vaikutusta, englanninmukaisuutta. Svetisismien etsintä ja torjunta on ollut keskeinen ilmiö

suomalaisessa kielenhuollossa, mutta se on myös kansainvälinen ilmiö. (Kolehmainen 2009a: 11).

Vastaavalla tavalla esimerkiksi saksalaiset ovat torjuneet kielestään ranskan kielen vaikutteita

(Kolehmainen 2009a: 11), ruotsalaiset saksan kielen vaikutteita ja norjalaiset tanskan kielen

vaikutteita (Paunonen 1993: 83).

Keskeinen käsite tässä tutkielmassa on myös kielikäsitys. Rintalan mukaan kielikäsitys,

käsitys kielestä, on aikasidonnainen ilmiö, joka on riippuvainen oman aikansa ideologisista

suuntauksista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Yksinkertaistetusti siis esimerkiksi Pohjoismaissa

nuorgrammaattisen kielikäsityksen mukaisesti kieli on nähty välineenä ja kansallisromantiikassa se

on ollut kansallisen identiteetin ilmentäjä (Rintala 1998: 47, 60) ja kansallisuuden symboli (Mantila

2005).

Harri Mantila kirjoittaa, että kielenhuollon normien ja suositusten taustalla on aina idea

kielestä: kielikäsitys. Mantila on Suomen kielen lautakunnan puheenjohtajana toimiessaan pitänyt

periaatteenaan, ettei lautakunta sen enempää kuin muukaan kielenhuolto voi antaa suosituksia

ottamatta huomioon, millaiseen kielikäsitykseen suositus perustuu. (Mantila 2005.) Mantila on

kerännyt lautakunnan päätöksistä niihin liittyviä kielikäsityksiä, jotka ovat lyhennellysti

seuraavanlaisia:
1. Kieli elää ja syntyy vuorovaikutuksesta.
2. Suomi on elävä ja joustava kansalliskieli.
3. Kielen tehtävä on välittää tietoa, rakentaa sosiaalisia suhteita ja ilmaista tunteita.
4. Suomi äidinkielenä merkitsee yksilön vapautta käyttää sitä kaikilla elämänaloilla.
5. Yhteinen kieli on osa demokratiaa ja kuuluu kaikille.
(Mantila 2005.)

Nämä ovat siis nykyiset, 2000-luvun alun kielikäsitykset suomen kielen lautakunnassa. Tämän

tutkielman kannalta tärkeitä ovat kansallisromantiikan kielikäsitykset, sillä ne heijastuvat

tutkielman aineistossa (ks. alaluku 3.4).
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2. SUOMEN ULKOPAIKALLISSIJAT
2.1. ULKOPAIKALLISSIJAT SIJAJÄRJESTELMÄN OSANA

Suomen kielessä on tavallisimman nykynäkemyksen mukaan 15 sijaa. ISK määrittelee

sijan morfosyntaktiseksi ja morfosemanttiseksi kategoriaksi. Tämän kategorian tunnus on sijapääte.

Sijapääte ilmaisee sanan tai lausekkeen syntaktista ja semanttista suhdetta muuhun lauseeseen.

Sijapäätteitä voidaan liittää nomineihin ja infiniittisiin verbinmuotoihin, jälkimmäisistä erityisesti

partisiippeihin, sillä muiden infinitiivien sijataivutus on rajallisempaa. (ISK: § 78, 81, 1121).

Sija määräytyy rakenteellisin ja semanttisin perustein kontekstissa. Rakenteellisesti

määräytyvät esimerkiksi substantiivipääsanansa muotoon mukautuvat adjektiivimääritteet (pienellä

pojalla). Myös syntaktisen konstruktion keskeisenä osana sijat ovat rakenteellisissa tehtävissä,

kuten omistusrakenteessa: Tytöllä on koira. Samoin on rektioissa, joissa sija määräytyy

lekseemikohtaisesti verbin perusteella: Se maistuu hyvältä. Semanttista määräytymistä puolestaan

tapahtuu paljon juuri paikallissijoilla niiden konkreettisen merkityksen vuoksi. (ISK: § 1221-1224.)

Esimerkiksi adessiivi ilmaisee prototyyppisesti mm. ulkopuolella tai päällä olemista: Kissa istuu

pöydällä. Tämän vuoksi se on käytöltään usein olosija esimerkiksi paikkaa ja tilaa ilmaisevissa

adverbiaaleissa lauseen rakenteesta riippumatta (ISK: § 1221).

Suomen sijajärjestelmässä erotetaan yleensä kuusi paikallissijaa: inessiivi, elatiivi,

illatiivi, adessiivi, ablatiivi ja allatiivi. Paikallissijat jaetaan tavallisesti sisäpaikallissijoihin

(inessiivi, elatiivi, illatiivi) ja ulkopaikallissijoihin (adessiivi, ablatiivi, allatiivi). Lisäksi

paikallissijoja on jaoteltu myös olosijoihin (inessiivi, adessiivi), erosijoihin (elatiivi, ablatiivi) ja

tulosijoihin (illatiivi, allatiivi). Näistä ero- ja tulosijoja on nimitetty suuntasijoiksikin. Paikallissijoja

on nimitetty myös konkreettisiksi sijoiksi niiden usein aikaa, paikkaa ja tapaa ilmaisevien

funktioiden perusteella sekä varsinaisiksi paikallissijoiksi erotukseksi abstrakteista paikallissijoista

(translatiivi, essiivi). Edelleen paikallissijoja on nimitetty adverbiaalien sijoiksi ja semanttisiksi

sijoiksi niiden inherentin merkityksen vuoksi. Näistä semanttinen sija viittaa sijojen prototyyppisiin

merkityksiin. Vaikka vakiintuneeksi nimitykseksi on vakiintunut paikallissijat, ei paikan

ilmaiseminen kuitenkaan ole näiden sijojen ainoa tehtävä. (Hakulinen, L. 2000 [1978]: 103–105;

ISK: § 1221–113, 1235,1238; Laaksonen & Lieko 1992: 69, 75.)

Ulkopaikallissijojen päätteet liittyvät sanan heikkoon vokaalivartaloon ja käänteisen

astevaihtelun tapauksissa vahvaan vartaloon luvun tunnuksen ja mahdollisen possessiivisuffiksin

väliin (ISK: § 78, 82; Laaksonen & Lieko 1992: 77).
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Ulkopaikallissijojen päätteet nykykielessä ovat:

adessiivi: -lla (pojalla)

ablatiivi: -lta (pojalta)

allatiivi: -lle* (pojalle*)

(Laaksonen & Lieko 1992: 77.)

Ulkopaikallissijojen esiintymisyleisyydet vaihtelevat. ISK:ssa esitetään lauseopin

arkistosta ja parole-aineistosta3 kerättyjä sijamuotojen tekstiesiintymiä tilastoina. Ulkopaikallissijoja

esiintyi seuraavasti:

Lauseopin arkisto Parole-aineisto
Adessiivi 4,2 % Adessiivi 4,0 %
Ablatiivi 1,1, % Ablatiivi 1,0 %
Allatiivi 2,4 % Allatiivi 2,2 %
(ISK: § 1227, taulukko 10.)

Ulkopaikallissijojen kannalta jokunen mielenkiintoinen yksityiskohta on myös

Pajusen ja Palomäen Lauseopin arkistosta keräämässä tilastotiedossa, sillä myös siitä nähdään,

kuinka ulkopaikallissijat ovat näissä tutkituissa ilmausryhmissä selkeänä vähemmistönä. Tilastot

ovat vuodelta 1985, mutta niitä voinee pitää yhä hyvin suuntaa antavina. Substantiivin määritteenä

ulkopaikallissijat esiintyvät puhekielessä noin 8 prosentissa esiintymistä ja kirjakielessä 2–3

prosentissa. (Pajunen & Palomäki 1985: 39.) Mikäli näin pienen aineiston perusteella on

mahdollista tehdä mitään päätelmiä, tässä puhe- ja kirjakielen eroa kuvaavassa tilastossa voisi olla

mahdollista nähdä pieni viite siitä, että ulkopaikallissijoja ja varsinkin niistä yleisintä: adessiivia on

monissa yhteyksissä kielenhuollossa hyljeksitty ja neuvottu välttämään. Kielenhuollon ohjeet

koskevat yleensä nimenomaan kirjakieltä. Tulee kuitenkin muistaa, että kyseessä on hyvin suppea

aineisto ja muitakin selittäviä tekijöitä saattaa olla. Ero puhe- ja kirjakielen välillä on joka

tapauksessa syystä tai toisesta melkoinen: noin 5–6 prosenttiyksikköä.

2.2 ULKOPAIKALLISSIJOJEN MERKITYKSET JA KÄYTTÖ

Lauri Hakulisen mukaan kolmijakoinen paikallissijajärjestelmä (olosija, erosija, tulosija) on

tyypillinen koko uralilaiselle kielikunnalle ja tunnetaan myös turkkilaistataarisissa kielissä. Sen

sijaan esimerkiksi indoeurooppalaisissa kielissä käytetään vastaavissa tehtävissä prepositioita.

Merkitysten vastaavuus kielten välillä ei ole yksioikoinen. Kielikuntien ikivanhoja syntaktisia

tapoja kuvastavat esimerkiksi seuraavissa tapauksissa indoeurooppalainen olosijan merkitystä

vastaava prepositio, kun taas suomessa käytetään tulosijaa: Unohdin avaimet pöydälle (ruots. på

3 Lauseopin arkistosta on tässä käytetty yleiskielistä aineistoa. Parolessa puolestaan on mm. Helsingin Sanomien ja
Suomen kuvalehden aineistoja, jotka ovat 1990-luvulta. (ISK: 1179.)
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bordet, engl. on the table). Samoin suomen erosijaa voi vastata olosijaa vastaava rakenne: Sormus

löytyi lattialta (ruots. på golvet, engl. on the floor). Hakulinen pitää omaperäisenä myös

substantiivien ja substantiivistuneiden adjektiivien adverbimaista käyttöä: hyvilläsi,

kauneimmillaan, pahoillaan, selällään, viimeisillään, omilleen. Näissä on aina possessiivisuffiksi.

(Hakulinen L. 2000 [1978]: 522–527, 531–533.)

Sijaintipaikka on eräs paikallissijojen ilmaisutehtävistä ja sitä voidaan ilmaista eri

tavoin: Täällä asuu kolme naista (adverbiaalilauseke), Hän asuu varuskunnan lähellä

(postpositiolauseke). Sijapääte on aina samanlaisessa suhteessa substantiiviin kuin adpositio, sillä

kumpikin ilmaisee sanan suhdetta lauseeseen: Kirja on hyllyllä ja Kirja on hyllyn päällä

(postpositiolauseke) ilmaisevat eri tavoin samaa asiaa. Lisäksi monilla paikallissijoilla on jopa

kiteytyneitä adpositio- ja adverbikäyttöjä: lausekkeessa näillä tienoilla on kyseessä substantiivi ja

lausekkeessa viiden tienoilla taas postpositio. Tällaiset paikallissijojen ja adpositioiden

merkityssuhteet ovat kuitenkin vain osittain päällekkäisiä eikä rakenteen osana olevaa paikallissijaa

aina vastaakaan adpositiolauseke. Näin on esimerkiksi omistuslauseissa Hänellä on koira ja

rektioilmaisuissa Se maistuu hyvältä, joissa molemmissa paikallissijailmaisut kuuluvat

rakenteeseen. (ISK: § 1224.)

Adverbeissa ja adpositioissa esiintyessään sijapäätteillä ei aina ole samaa merkitystä

kuin yleensä. Esimerkiksi seuraavissa adverbeissa ei ole sisä- ja ulkopaikallisuuden merkityseroa:

tallessa, tallella, vinossa, kallellaan. Joskus taas adverbien ja adpositioiden nominikanta ei ole

erotettavissa, vaikka sijapääte on selkeästi erottuva: lähellä, levällään. Sijapäätteiden paikallisuuden

ilmaisussa on myös eräs rajoite: niillä ei voi ilmaista edessä, takana tai ylä- tai alapuolella

sijaitsemista, vaan siihen käytetään adpositioita. Paikallissijainen substantiivi tai adjektiivi on

helposti lauseyhteydessä tulkittavissa adverbiksi: Ostin kirjan halvalla. Joskus paikallissijaiset

muodot voivat suorastaan adverbistua: kunnolla, piilosilla, jolloin niillä ei enää ole paradigmaa tai

paradigma on vajaa ja rajoittuu vain paikallissijoihin. (ISK: § 684, 1221, 1224.)

Paikallissijat ovat tavallisia lauseyhteyksissä, joissa ilmaistaan paikkaa tai tilaa tai

jonkinlaista habitiivisuutta, esimerkiksi omistusta tai hallussapitoa. Olosijoilla (adessiivi ja

inessiivi) tavallisimmat merkitystehtävät liittyvät olemiseen jossakin paikassa (kioskilla), tilassa

(rähmällään) tai jonkun hallussa (minulla). Erosijat (ablatiivi ja elatiivi) ilmaisevat vastaavasti

siirtymistä pois paikasta (kioskilta),  tilasta  (makuulta) tai jonkun hallusta (minulta). Tulosijat

(allatiivi, illatiivi) taas ilmaisevat siirtymistä paikkaan (kioskille),  tilaan  (rähmälleen) tai jonkun

haltuun (minulle). (ISK: § 1235.)

Ero- ja tulosijat ovat siis yleensä dynaamisia suuntasijoja, olosijat taas ovat

merkitykseltään staattisia, mutta poikkeuksiakin on. Jo edellä esiteltiin Lauri Hakulisen vertailevia



16

havaintoja suomensukuisten ja indoeurooppalaisten kielten olo- ja suuntasijoista. Myös ISK:ssa

esitetään samanlaisia sijojen käyttötapoja. Suuntasijoihin liittyy olennaisesti siirtymä ja olosijoihin

ei. Joskus näin ei kuitenkaan ole, vaan suuntasijoja voidaan käyttää ilman siirtymän merkitystä:

Löysin itseni suolta. Anteeksi opettaja, että myöhästyin tunnilta. Mies kuoli raitiovaunun alle.

Vastaavasti olosijaan voi liittyä siirtymisen merkitys: Emme koskaan viivy kauan samalla

paikkakunnalla. Hän vieraili puolisoineen usein meidän luonamme päivällisellä. (ISK: § 1235-

1237.) Tyypillinen olosijainen siirtymä lienee myös Kävin Rovaniemellä.

Ulkopaikallissijoilla ilmaistaan erilaisia asioita, joissa keskeistä on jonkinlainen ulko-

tai yläpinta. Ulkopaikallissijat ilmaisevat sijaintia tai siirtymistä tälle pinnalle tai siltä pois. Kun

kyse on esineestä, sillä on oltava käyttötehtävältään vakiintunut ulko- tai yläpinta, jotta voidaan

käyttää ulkopaikallissijaa sellaisenaan: Kirja on pöydällä. Jos tällaista vakiintunutta pintaa ei ole,

suhdetta ilmaistaan muulla tavalla, esim. Kirja on television päällä. (ISK: § 1240.) Aarni Penttilä

toteaa, että väärin ymmärryksen välttämiseksi voidaan turvautua postpositioon (avannon päällä on

lunta) ja ulkopaikallissijalla on tällöin toinen merkitys (avannolla = ’avannon luona’). (Penttilä

2002 [1963]: 415.) Myös ISK toteaa, että hyvin suurilla esineillä ja rakennuksilla ei yleensä ole

sellaista ulko- tai yläpintaa, jolla olisi selkeä käyttötarkoitus. Tällöin ulkopaikallissijat ilmaisevat

niiden luona tai lähellä oloa rajaamatta paikkaa sen tarkemmin: kioskilla, kaupalla. Suuntasijoja

käytetään vastaavasti: Näitkö hänen palaavan rantasaunalta? Kaarle Rauta pysähtyi

huoltoasemalle kahville. (ISK § 1240.)

Sisä- ja ulkopaikallissijojen työnjako tulee selvimmin esille instituutioista puhuttaessa.

Ulkopaikallissija ilmaisee instituutiossa olemista muuta kuin tavallisinta tarkoitusta varten: Tytöt

menivät pelaamaan lentopalloa koululle. Vastaavasti sisäpaikallissija ilmaisee tavallisinta

instituutiossa olon tarkoitusta: Lapseni ei ole vielä koulussa. Aina tällaisia eroja ei kuitenkaan ole,

vaan jokin sija on voinut vakiintua ainoaksi käyttömuodoksi: suljetulla osastolla. Joissain

tapauksissa taas ulko- ja sisäpaikallissijalla ei ole mitään merkityseroa: Hän työskentelee suomen

kielen laitoksella ~ laitoksessa. (ISK: § 1241.) Samoin toukokuuhun ~ toukokuulle mennessä

merkitsevät molemmat yhtä lailla ’toukokuussa’ (Kallio: 2002). Nämä ovat seikkoja, joihin myös

kielioppaat ovat ottaneet kantaa.

Ylipäätään sijamuodon valinta vaikuttaisi olevan usein myös verbikohtaista: jotkin

verbit sallivat täydennyksekseen paljon vaihtoehtoja, mutta merkitsevät silti samaa, toisilla taas

verbin ja sitä ympäröivän lauseen merkitys vaihtelee täydennyksen sijavalinnan mukaan. Raija

Lehtinen toteaa Verkko-Kielikellossa 3/2004 kuvaavasti:
Suomen kielessä esimerkiksi verbi myydä voi saada jatkokseen ilmaukset hyvällä hinnalla, hyvästä
hinnasta tai hyvään hintaan, joiden kaikkien merkitys – kumma kyllä – on karkeasti ottaen sama. Mutta
kaikki verbit eivät ole yhtä sallivia: ei ole merkityksen kannalta ollenkaan sama asia, kirjoitanko
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kynällä, kynästä vai kynään. Eikä kaikkien verbien kanssa ole mahdollista käyttää ollenkaan äskeisiä
sijamuotoja: vai voiko esimerkiksi miettiä aivoista tai aivoihin?
(Lehtinen R. 2004.)

Ulkopaikallissijat ovat sisäpaikallissijoja harvinaisempia kokonaisuuden osa

–ilmauksissa, mutta joitakin sellaisia lausekkeita kuitenkin on, joissa ablatiivi tai allatiivi rajaa teon

kohdealueen: En purista hammastahnatuubia keskeltä. Suuteli tahallaan ukkoa suulle. Kaarle

tarttui tyttöä vyötäröltä. (ISK: § 1243.) Sen sijaan osan ominaisuus –ilmauksissa tavallisin sija on

ablatiivi: ajoitukseltaan yllättävä, ammatiltaan opettaja (ISK: § 1244). Tilan ja toiminnan

ilmauksissa ulkopaikallissijat ilmaisevat enimmäkseen ulkoista tilaa tai asentoa: Puut ovat

hiirenkorvalla. Olette tappiolla. Tosin monet henkisen tilan ilmaukset ovat vakiintuneet

ulkopaikallissijaisiksi: hyvällä tuulella. (ISK: § 1245.) Ulkopaikallissijaisia ovat myös jonkun luona

olemisen ilmaukset: Kävin lääkärillä. Menet kampaajalle (ISK: § 1246).

2.2.1 Adessiivi

Adessiivilla on erityistehtäviä, joita ei ole muilla ulkopaikallissijoilla. Näitä ovat muun muassa ajan,

omistajan ja välineen ilmaisut. (Kolehmainen 2003). ISK:n mukaan adessiivi on

ulkopaikallissijasarjan olosija (ISK: § 1252). Sillä voidaan ilmaista hyvin erilaisia asioita.

Adessiivisijainen substantiivi voi ilmaista välinettä ja keinoa (ISK: § 1252). Välineellä

tarkoitetaan tässä esinettä, laitetta tai jotain muuta, abstraktia entiteettiä. Esimerkiksi veistä

käytetään teon suorittamiseen: leikata leipää veitsellä. Keino taas on teko, joka suoritetaan ja jonka

suorittamisen seurauksena saadaan aikaan jokin muutos tai muu tilanne: Hän laihtui vähentämällä

suklaan syöntiä. Adessiivi on tällöin lauseenjäsenenä adverbiaali. (ISK: § 990.) Välineet ja keinot

eivät aina ole erotettavissa täysin toistensa merkityksestä eivätkä tapaa ilmaisevista adverbiaaleista.

Adessiivilauseketta voi joskus vastata instruktiivi: laskea yhden käden sormilla ~ sormin, mutta

tämä ei käy päinsä esimerkiksi liikettä ilmaisevien verbien kanssa. Niissä vain adessiivi on

mahdollinen: matkustaa junalla ~ *junin.  (ISK:  §  990.)  Keinoa  voidaan  ilmaista  myös  MA-

infinitiivin adessiivilla (ISK: § 1252). Tällöin adessiivi ilmaisee päämäärään pääsemisen keinoa.

Sillä voidaan kuvata tapaa: pääsi lentämällä takaisin Räyskälään. Samoin se voi korostaa teon

intensiteettiä: Jan alkoi vaatimalla vaatia. (ISK: § 517).

Adessiivi ilmaisee myös paikkaa ja tilaa (keittiön pöydällä, Tampereella) (ISK:  § 1240,

1252, 1248), aikaa (päivällä, kesällä) (ISK: § 1248, 1252) ja omistajaa (minulla on perhe) (ISK: §

1247, 1252). Nämä adessiivin käyttötavat ovat pitkälti yhteisiä muiden paikallissijojen kanssa.

Tavan ja määrän ilmauksissa adessiivi on adverbiaalina. Se voi olla määritteen

sisältävässä lausekkeessa (sanoa kovalla äänellä) tai määrittelemättömänä (ilolla, rakkaudella).

Tällöin se ilmaisee tunnetta, asennetta tai intensiteettiä. Se voi olla myös adverbistunut (ahtaalla,
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heikoilla). Määrää se ilmaisee esimerkiksi seuraavassa: palkkoja nostetaan 1,8 prosentilla. (ISK: §

682, 1252.)

Muita adessiivi-ilmauksia ovat progressiivinen Talo oli rakenteilla (ISK: § 393, 1252),

lähes toteutuvaa ilmaiseva rakenne Jäät ovat lähtemäisillään (ISK: § 685, 1252) ja modaalinen

Kaavat ovat nähtävillä (ISK: § 1252, 1585).

2.2.2 Ablatiivi

Kuten muitakin paikallissijoja, ablatiivia käytetään ilmaisemaan paikkaa ja tilaa (Kaveri otti

aurinkolasit silmiltään. Työ on luonteeltaan aivotyötä.) (ISK: § 1240, 1244, 1255), kosketuskohtaa

(En purista hammastahnatuubia keskeltä.) (ISK: § 1243, 1255) ja temporaalisuutta (Kesäaika alkaa

kolmelta ensi yönä. Puolilta päivin.) (ISK: § 1249, 1255).

Ablatiivi on adessiivin erosijainen vastine lokaalisessa ja habitiivisessa

merkityksessään. Tällöin se ilmaisee lähdettä, jolta saadaan jotain: Saimme heiltä sähkeen. Älä kysy

minulta liikaa. Ablatiivi voi ilmaista myös menettäjää: Minulta katosivat hansikkaat. Tuulalta pääsi

itku. Samantyyppinen on ilmaus, jossa ablatiivilla ilmaistaan jotain, jonka pääsy tai kokemus ei

toteudu: Kielletty alle 18-vuotiailta. Koulu säästyi sodalta. (ISK: § 1255.) Kuten adessiiveja, myös

ablatiiveja voi esiintyä leksikaalistuneissa adverbeissa: hengiltä, lopulta (ISK: § 387).

Ablatiivilla on myös muita, sen omia merkityksiä ja käyttötapoja. Lähteen merkitys

esiintyy myös ilmauksissa, joissa ablatiivi ilmaisee tekijää toiminnan lähteenä: Paperityöt sujuvat

minulta. Meiltähän tämä käy. Samoin ablatiivi voi merkitä toisen suorittaman toiminnan

läpikävijää: Hän leikkasi Utulta hiukset. (ISK: § 995, 1255.)

Entiteetin erottamatonta osaa ablatiivi ilmaisee kaunis kasvoiltaan -tyypin ilmauksissa.

Osan merkitys on mukana myös mitan, määrän ja jakson ilmauksissa: Huone maksoi 905 markkaa

vuorokaudelta. Maidon tukkuale on kymmeniä pennejä litralta. (ISK: § 1244, 1255.)

Ablatiivimuotoinen on myös entiteetti, jonka vuoksi tilanne ei toteudu: En itkultani pystynyt enää

puhumaan (ISK: § 1255).  Ablatiivi esiintyy myös rektiona vaikutelmaverbeillä: Näytät hyvältä.

Tuntuu mukavalta (ISK: § 1255).

2.2.3 Allatiivi

Allatiivi on käytöltään rajallisempi kuin adessiivi ja ablatiivi. Enimmäkseen se toimii lokatiivisen ja

habitiivisen adessiivin tulosijaisena vastineena. Allatiivi esiintyy muiden paikallissijojen tavoin

paikan ja tilan ilmauksissa (ihan kyynel vierähti poskelle liikutuksesta, taputti kania päälaelle)

(ISK: § 1240, 1243, 1257) ja ajanilmauksissa (Rauhanneuvotteluja oli alun perin kaavailtu
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lauantaille) (ISK: § 1250, 1257). Kuten muillakin ulkopaikallissijoilla, myös allatiivilla on

leksikaalistuneita adverbimuotoja (hiljalleen, tarkalleen) (ISK: § 387, 1257).

Habitiivisessa ilmauksessa allatiivi merkitsee vastaanottajaa tai kokijaa: Annoin

lottorahani Kääpiäiselle. Hirvelle tuli yöllä jano. Muitakin kohteita voi olla: allerginen

tietokoneille. Jätkät olivat minulle kauhea vihaisia (ISK: § 986, 1257). Allatiivi toimii

täydennyksenä antaa-tyyppisten ja kommunikaatioverbien yhteydessä: Annan sen sinulle. Mikko

kertoi meille ystävistään (ISK: § 478, 483, 1257). Allatiivi voi ilmaista myös kohdetta, johon

asennoidutaan tai reagoidaan: Voimme olla kiitollisia italialaisille. Lukit ovat ihmiselle hyödyllisiä

(ISK: § 619, 1257).

3. ULKOPAIKALLISSIJAT TULEVAT KIELEEN JA
KIELIOPPEIHIN

Jotta on mahdollista arvioida toisaalta ulkopaikallissijojen normaalia suomen kielen mukaista

käyttöä ja toisaalta niiden kielioppaissa ilmeneviä käsittelytapoja ja niistä esitettyjä sääntöjä, ohjeita

ja suosituksia, on syytä tuntea myös jonkin verran niiden menneisyyttä. Tämän vuoksi seuraavassa

esitetään kirjallisuuskatsaus ulkopaikallissijojen esihistorialliseen kauteen ja alkuperään

suomalaisen tutkimuksen mukaan sekä historialliseen eli kirjoitetun kielen kauteen. Jälkimmäisestä

on saatavilla ulkopaikallissijojen kannalta relevanttia tietoa 1500-luvulta alkaen. Ensimmäiset

kieliopit taas ilmestyivät 1600-luvulla.

3.1 MISTÄ ULKOPAIKALLISSIJAT TULEVAT?

3.1.1 Esihistoriaa

Näkemyksiään ulkopaikallissijojen syntytavasta on esittänyt jo August Ahlqvist vuonna 1877

teoksessaan Suomen kielen rakennus. Vertaavia kieliopillisia tutkimuksia. Ahlqvistilla oli

käytössään aiemman tutkimuksen, kirjallisuuden ja kielihistorian tiedot, joihin hän yhdisti oman

analyysinsä ja tutkimuksensa, ja teosta onkin pidetty ensimmäisenä tieteellisesti merkittävänä

suomen kieliopin esityksenä (Häkkinen 2000: 179). Ahlqvist oli myös hyvin perehtynyt sukukieliin

ja suomen murteisiin. Hänen kielioppinsa yhdisti ensimmäisen kerran sekä synkronisen että

diakronisen tutkimuksen. (Häkkinen 2005: 555–556). Ahlqvist ei ollut suinkaan ensimmäinen

kielihistorioitsija, ja alun perin ensimmäisen – ainakin julkisesti esitetyn – havainnon essiivin,

partitiivin ja joidenkin latiiviainesten menneisyydestä yleisenä paikallissijajärjestelmänä teki

mahdollisesti pastori J.A. Lindström vuonna 1857 (Häkkinen 2000: 193). Lindström oli tutkinut

Renvallin ja Beckerin paikallissijaesityksiä (ks. kappale 3.2.4) ja oli hyvin kiinnostunut
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kielivertailuista sekä kielten sukulaisuussuhteiden selvittelystä. Hänen esityksensä sopi ja sopii

myös yhteen kielihistoriallisen tiedon kanssa, jota oli saatu sukukielten vertailusta. Lindströmin

esityksen pohjalta August Ahlqvist nimesi nämä muodot vuonna 1877 yleisiksi paikallissijoiksi

sisä- ja ulkopaikallissijojen rinnalle ja totesi sisä- ja ulkopaikallissijojen syntyneen yleisistä

paikallissijoista l- ja s-affiksien lisäämisen myötä. Ahlqvist havaitsi myös translatiivin olleen alun

perin paikallissija. Näin sai alkunsa kolmijako yleisiin, sisäisiin ja ulkoisiin paikallissijoihin.

(Häkkinen 2000: 193.)

Ahlqvistin mukaan partitiivi, essiivi ja translatiivi, jotka siis ovat yleisen

paikallisuuden sijoja ja jotka olivat kielessä ensin, eivät enää riittäneet ilmaisemaan paikallisuuden

luonnetta, vaan tarvittiin tarkempia ilmaisimia. Tämän vuoksi kielen oli synnytettävä sisäisen ja

ulkoisen paikallisuuden sijoja. Ulkopaikallisuuden merkiksi tuli l-äänne. Ahlqvist esitti

ulkopaikallissijojen alkuperäksi saamen kielen ulkoista paikallisuutta ilmaisevat ala-postposition,

mutta tämä teoria on sittemmin kumottu – kaikki muu edellä esitetty sen sijaan hyväksytään yhä.

(Ahlqvist 1877: 105–106.)

Uudempaa näkemystä 1900-luvulta edustaa mm. Lauri Hakulinen. Lauri Hakulisen

mukaan ulkopaikallissijat ovat myöhäsyntyisimmät kaikista suomen sijoista. Adessiivin alkuperä on

hänen mukaansa permiläisessä kantakielessä, jossa se on esiintynyt muodossa *-lnA ja nykyisen

muotonsa se olisi saanut myöhäiskantasuomessa. Adessiivi sisältäisi mm. essiivissä ilmenevän

lokatiivisen -nA-aineksen ja l-aines taas pohjautuisi lokatiiviseen -lA-johtimeen (appela, etelä)4, jota

on kielen kehityksen myötä alettu pitää ulkoisuuden osoittimena ja sisäpaikallissijojen s:n

vastakohtana. (Hakulinen, L. 2000 [1978]: 96, 104.)

Samalla tapaa ablatiivi olisi muodostunut kieleen permiläisessä kantakielessä ja ollut

jo alunperinkin muotoa -ltA. Ablatiivin -ta olisi vanha partitiivin pääte ja siihen olisi liittynyt -l-

aines. (Hakulinen L. 2000 [1978]: 104-105.) Allatiivi taas olisi permiläisessä kantakielessä ollut

muotoa *-len, jossa *n on datiivigenetiivin ja illatiivin latiivisuffiksi. Hakulinen myös esittää, että

allatiivi olisi alkuaan ollut osittain *k-loppuinen ja *n-loppuiset muodot olisivat sitten analogisesti

mukautuneet alkuperäisiin *k-loppuisiin muotoihin. (Hakulinen L. 2000 [1978]: 52, 105.)

Nykyisinhän allatiivissa esiintyy usein loppukahdennus.

Nykyistä 1990-luvun ja 2000-luvun alun näkemystä ulkopaikallissijojen synnystä

edustaa mm. Tapani Lehtinen. Lehtinen esittää ulkopaikallissijoille vielä myöhäisempää

syntyhetkeä kuin Hakulinen. Hänen mukaansa ne olisivat saaneet alkunsa vasta keskikantasuomessa

(tällä Lehtinen viittaa varhaiskantasuomesta myöhäiskantasuomeen johtaneeseen kehityskauteen),

4 Tapani Lehtinen esittää tämän saman arvelun, mutta huomauttaa, että muitakin vaihtoehtoja lähtömuodoksi on esitetty
(Lehtinen T. 2007: 121).



21

jossa ne olisivat kehittyneet s-alkuisten sisäpaikallissijojen mallin mukaan. (Lehtinen T. 2007: 79,

121.) Hakulisen mukaanhan ulkopaikallissijojen alkuperä olisi suomalais-permiläisessä

kantakielessä (Hakulinen L. 2000 [1978]: 96), ja Lehtinenkin toteaa, että merkkejä niistä oli jo

permiläisessä kantakielessä, mutta taivutusparadigman produktiiviseksi osaksi ne kehittyivät vasta

keskikantasuomessa. Tällöin olisivat kieleen muodostuneet adessiivi ja ablatiivi, joissa vanhat *-nA-

ja *-tA-päätteet liittyivät l-ainekseen, joka ilmaisi läheisyyttä ja ulkoisuutta.

Ulkopaikallissijapäätteiden rakenne oli – ja on yhä – samankaltainen kuin sisäpaikallissijoilla:

ulkoisuutta ilmaisi l ja sisäisyyttä s. Muuten päätteet olivat samanlaiset: *-snA, *-lnA; -stA, -ltA.

Allatiivi taas sai alkunsa samalla muodostusperiaatteella kuin muinainen illatiivi5: l-aines +

sidevokaali e + latiivin pääte *n, lopputuloksena oli jo edellä esitetty *-len. (Lehtinen T. 2007: 121–

122.) Sisäpaikallissijat olisivat syntyneet alun perin suomalais-volgalaisena kautena tarkentamaan

vanhojen lokatiivien *-nA ja *-tA lokatiivista merkitystä, joka oli alkanut kielen kehityksessä

muuttua epäselväksi. Sisäpaikallissijoilla ei siis alun perin olisi ollut sisäisyyden merkitystä, vaan

vain paikallisuuden merkitys, kunnes ulkopaikallissijat syntyivät niiden rinnalle ja muodostivat

kieleen sisäisen ja ulkoisen paikallisuuden eron. (Lehtinen T. 2007: 79.)

Ennen myöhäiskantasuomalaista kautta adessiivin pääte *-lnA assimiloitui muotoon

-llA ja allatiivin *-len muuttui ilmeisesti adessiivin mallin mukaisesti muotoon *-llen. Sittemmin

siirryttäessä myöhäiskantasuomesta varhaissuomeen mm. loppu-n on kielessä kadonnut tai

muuttunut loppukahdennukseksi ja allatiivinkin päätteen muodoksi tuli -lle*. (Lehtinen T. 2007:

122, 193–194.) Tosin vielä 1800-luvullakin joissain murteissa allatiivin päätteenä on vielä ollut

*-lleh tai *-llek (Häkkinen 2000: 191) sekä *-(l)len (Kettunen 1940: 126.)

3.1.2 1500-luku – Agricola ja ulkopaikallissijat

Vanhimmassa kirjakielessä kaikki ulkopaikallissijat ovat olleet 1500-luvulta Agricolasta alkaen

melko nykyisenkaltaisina (Häkkinen 1994: 206). Adessiivin päätteenä on jo Agricolalla ollut -llA

(kedholla). Joskus Agricolalla on ollut päätteenä vain yksi l (welieles, henele), minkä syynä on

ilmeisesti ollut lounaismurteille tyypillinen likvidageminaattojen lyheneminen. Myös loppuheittoa

Agricolalla ja vanhimmassa kirjakielessä esiintyy (hoomenisel, waateil), mutta jo vuoden 1642

Bibliassa sitä on enää hyvin vähän. (Häkkinen 1994: 206.)

Ablatiivin kirjoitusasu on 1700-luvun lopulle asti ollut yleensä -ldA. (Agricolalla

esim. henelde, minulda). Muiden muassa Agricolalla on ollut myös loppuheittoisia muotoja

5 Illatiivin muotoutumisesta ks. tarkemmin: Lehtinen T. 2007: 79–80, 122.
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vokaaliloppuisen muodon rinnalla (wihollisild), mutta nämä ovat harvinaistuneet jo 1500-luvulta

lähtien. (Häkkinen 1994: 206–207.)

Allatiivin päätteenä on jo Agricolalla ollut -lle (nimelles), mutta myös muita

variantteja on käytetty rinnakkain. Vanhimmassa kirjakielessä on usein -le (meile, sisele) ja samoin

n-päätteinen -llen-muoto on käytössä (maallen, wasemellen polellen). Häkkinen viittaa Osmo

Nikkilään todetessaan, että Agricolan kaksitavuisista pronomineista (jollen, kellen, sillen) yli puolet

on n-päätteisiä. Agricolallakin on myös muutamia alkuaan k-loppuisia allatiiveja (kellecken,

ydhellecke inhimilliselle). (Häkkinen 1994: 207.)

3.2. ENNEN KIELIOPPAITA – ULKOPAIKALLISSIJAT KIELIOPEISSA 1600–1800-
LUVULLA

Ennen kuin on voitu esittää kielenkäyttöä koskevia ohjeita ja suosituksia, on täytynyt olla

tutkimusta ja käsitys siitä, millainen kieli ylipäätään on ja miten se toimii. Yleensä tällainen kuvaus

esitetään kieliopissa. Seuraavassa esitetään kirjallisuuskatsaus 1600-1800-lukujen suomen

kielioppeihin, jotta nähdään, mistä ulkopaikallissijoja koskevat kieliopin säännöt ovat tulleet, kuka

ne on laatinut ja miten ne ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne nykyisin ovat.

3.2.1 Miksi suomen kielelle haluttiin luoda kielioppi ja normeja?

Nykyiset laajat tietomme ulkopaikallissijoista sen paremmin kuin muistakaan sijamuodoista eivät

ole aina olleet olemassa eivätkä ne ole aina olleet sellaisia kuin ne nykyään ovat. Itse asiassa niiden

tutkimus on verrattain nuorta, mutta normit tulevat aina jostakin ja ne ovat aina jonkun laatimia.

Tässä luvussa keskitytään yhteiskunnallisiin syihin, jotka loivat tarpeen luoda kielioppi ja kirjakieli.

Samalla luodaan silmäys myös yleiseen ajankuvaan.

Luonnontilassa elävä kieli sisältää implisiittisiä normeja, joista kieliyhteisön jäsenet

eivät aina ole edes tietoisia, vaikka noudattavatkin niitä puheessaan ja puheen tulkinnassaan

(Rintala 1992: 48). Ensimmäinen painettu suomenkielinen teos oli 1540-luvulla ilmestynyt Mikael

Agricolan ABC-kirja. Siitä sai alkunsa vanhan suomen kausi, joka oli Ruotsin vallan aikaisen

kirjakielen kautta. Oikeinkirjoituksen mallia otettiin usein esimerkiksi latinasta ja ruotsista, sillä

mitään vakiintunutta mallia ei ollut. Kauden päätti varhaisnykysuomen kauden alku 1820-luvulla.

(Lehikoinen & Kiuru 1998: 3–5) Ensimmäisen kirjoituksen standardin loi siis Agricola teoksineen.

Agricola itse oli tästä tietoinen joutuessaan tekemään valintoja kielenkäytössään eri vaihtoehtojen

kesken. (Rintala 1992: 48.)

Kielenkäyttöön vaikuttivat lisäksi kirjoittajien yksilölliset piirteet. Suomen

pääkaupunki oli Turku, joten kirjakielenkin perusta oli lounaismurteinen. 1500-luvulla oli
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tapahtunut myös uskonpuhdistus, ja vanhan kirjasuomen kauden pääkirjallisuus olikin uskonnollista

käännöskirjallisuutta. Myös koulutusjärjestelmä oli kirkon hallinnassa ja koulutusta annettiin

pappisuraa varten. Tästä seurasi, että uskonnon kieli ja raamatunkäännökset olivat esikuvallisessa

asemassa kirjoituksen kielenä. (Häkkinen 1994: 11–13.) Hengelliset teokset toimivat kirjallisen

kielenkäytön malleina ja Rintalan arvion mukaan kirkollisissa piireissä myös suullisen kielenkäytön

malleina. Muutoin suomen kirjakieli lienee toiminut implisiittisten normien varassa. (Rintala 1992:

48.) Ruotsin suurvaltakaudella 1600-luvulla suomen asema sivistyneistön puhekielenä heikkeni ja

näin heikkeni myös suomenkielisen kirjallisuuden kehitys. Turun akatemia perustettiin, mutta sen

kielet olivat latina ja myöhemmin ruotsi. (Häkkinen 1994: 11–13.) Kirjoitettu kieli oli voimakkaasti

ruotsalaisvaikutteista, mikä oli myöhemmin tärkeä muutoksen alkuunpanija ja vaikuttaa

mahdollisesti osin vielä 2000-luvullakin näkemyksissä ruotsin vaikutuksista.

Normien implisiittisyyden vuoksi erityistä käsitystä ulkopaikallissijoista sen

kummemmin kuin muistakaan sijoista ei ehkä ole ollut yleisesti. Käsitys suomalais-ugrilaisten

kielten välisestä sukulaisuudesta muodostui Keski-Euroopassa 1700-luvulla. Sieltä se matkasi

Suomeen Henrik Gabriel Porthanin mukana. Porthan piti tärkeänä sukukielten ja suomalaisen

perinteen tutkimusta. Sittemmin 1800-luvun alussa kansallisromantiikka nostikin kansojen

menneisyyden, kielen ja kansanperinteen huomion keskipisteeseen koko Euroopassa. (Saarinen

1996.) Kansallisromantiikan alkukoti oli Saksa (Anhava 2001). Suomen liityttyä 1809 Venäjään

kansallisromanttiset virtaukset saapuivat Suomeenkin etelästä ja lännestä. Kansalliskieli oli uusi

käsite, joka tuolloin syntyi. Turun romantikkojen piirissä alettiin myös elätellä ajatusta, jonka

mukaan Suomen kansalliskieli on suomi ja se on nostettava sille kuuluvaan asemaan alistetusta

tilastaan. (Rintala 2000: 19-20.) Sarah Thomasonin mukaan kieli on etnisen identiteetin merkitsijä

yhteisöissä. Kieli ei säily, jos sitä ei mielletä identiteetin symboliksi. Virallisella kielellä on aina

enemmän sosiaalista ja poliittista vaikutusta kuin vaikkapa kansallislinnulla tai muulla vastaavalla

kansallissymbolilla. Virallisen kielen on aina oltava kirjoitettu kieli, jotta sillä voidaan hallita ja

kouluttautua. Tämän vuoksi, mikäli virallista kieltä ei kirjoiteta, ponnistellaan kirjoitussysteemin

kehittämiseksi. (Thomason 2001: 36–38.) Niinpä Suomessakin tavoitteeksi tuli nostaa suomi

sivistyskieleksi opetuksen, hallinnon ja kulttuurielämän käyttöön (Paunonen 1996: 544).

Kansallisromantiikan vaikutukset näkyvät myös kielioppaiden antamissa ohjeissa pitkin 1900-

lukua.

Samaan ajanjaksoon siis sattuivat ulkomaiset aatevirtaukset ja otollinen valtiollinen

tilanne, jossa Venäjän keisari Porvoon valtiopäivillä osoitti suosiotaan Turun yliopistolle ja koko

Suomelle (Anttila 1985: 48). Myös uskonnon merkitys yhteiskunnassa oli vähentynyt valistuksen

aikakauden jälkeen: pyhien kielten ja latinan merkitys hallinnon kielinä väheni ja siksi myös kirkko
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tarvitsi uuden kirjoitetun kielen (Karvonen 1993: 91). Tällaiseen historialliseen ja poliittiseen

tilanteeseen liittyy yleensä välttämättömyys luoda kielen standardi (Rintala 1992: 48).

Standardikieli on kieli, joka luodaan siten, että puhekielen muotojen ja rakenteiden eri

vaihtoehdoista karsitaan monet ja vakiinnutetaan yksi. (Hakulinen A. 2003). Suomessa

standardikielen nimitys on ollut kirjakieli (Kangas 1988: 7, Hakulinen A. 2003). Kun implisiittisistä

normeista siirrytään kirjalliseen kulttuuriin, kirjoitettu kielimuoto tulee standardiksi ainakin

kirjoitukselle, joskus puheellekin. (Rintala 1992: 48.) Suomessa näin tapahtui ja tämä on näkynyt

sittemmin kielikäsityksissä pitkälle 1900-luvulle asti: kaikkea kieltä ovat koskeneet samat

standardikielen eli kirjakielen säännöt.  Niinpä alettiin tutkia suomen kieltä – uutta kansalliskieltä.

Ulkopaikallissijojen alkuperää ja historiaa onkin selvitelty jo 1800-luvulla, jolloin alettiin uudistaa

suomen kirjakieltä ja havaittiin suomen kielioppien kova tarve.

1800-luvulla suomen kieli oli päässyt heikkoon tilaan. On todettu, että suomen kielelle

oli käymässä kuten iirille Irlannissa. Nimiä ruotsalaistettiin ja suomenkieliset olivat vaihtamassa

puhekieltäänkin pikkuhiljaa, sillä esimerkiksi palveluspaikan saaminen edellytti ruotsin kielen

taitoa. Kaksikielisten määrä kasvoi. (Ylikangas 2007: 160.) Myös lapset haluttiin ruotsalaistaa, sillä

se oli ylemmän säädyn merkki ja suomen kieltä hävettiin (Paunonen 2006: 21). Lukutaito ei ollut

1800-luvulla lainkaan itsestään selvä asia edes kaikkien ruotsinkielisten joukossa (Savolainen 2006:

385). Tämän lisäksi 1800-luvulla kaupunkiväestöä oli vain muutama tuhat henkeä, mikä oli 6,7

prosenttia koko väestöstä. Vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla kaupungit alkoivat hieman kasvaa.

(Utrio 2006: 128, Leino-Kaukiainen 2007: 421.) Kovin suurta kirjoitetun kielen taitoa ja tuntemusta

ei siis enin osa kansasta tarvinnut, sillä vain hyvin pienellä väestönosalla oli mahdollisuus päästä

koulutuksen ja virkojen piiriin. Vain ylimpien säätyjen lastenkasvatukseen kuuluivat kirjallisten

taitojen opettelu ja ylimmät säädyt olivat ruotsinkielisiä. Ruotsinkielinen yläluokka kattoi noin

kolme prosenttia väestöstä. (Leino-Kaukiainen 2007: 421–422.) Rintalan mukaan suomi oli

maaseudun väestön ja kaupunkien palvelusväestön puhekieli. Kirjakielenä suomea käytti 1800-

luvun alussa ainoastaan kirkko. Kaikki muut suomalaiset olivat siirtyneet käyttämään

puhekielenään ruotsia ja kaikki kirjallisuus oli myös ruotsiksi kirjoitettua. Virkamiehiltä ei

edellytetty suomen kielen taitoa (Rintala 2000.) Jos suomenkieliset talonpojat vastustivatkin

lastensa lähettämistä kouluun (Utrio 2006: 39–41), niin Savolaisen mukaan myös säätyläiset

vastustivat jopa ruotsinkielisen työväenluokan lasten kouluja.(Savolainen 2006: 385.) Suomen kieli

oli siis uhanalainen siitä huolimatta, että se oli väestön valtakieli toistaiseksi.

Toisaalta innokkailla ruotsinkielisillä kansallisromantikoilla oli kyllä tahtoa pelastaa

suomen kieli ja näin myös lopulta tehtiin. Eräs kansallisen heräämisen keskeisistä hahmoista, Turun

yliopiston opettajistoon kuuluva J.J. Tengström esitti 1800 -luvun alkupuoliskolla hartaana
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toiveenaan, että suomen kielen teoria määriteltäisiin tarkemmin ja että sen entistä täydellisempi

sanakirja ja kielioppi kerran julkaistaisiin. Hän ei ollut suinkaan ainoa tätä toivonut. (Anttila 1985:

48–53.) Ennen kielioppaita oli kielioppeja, sillä kielen säännöt piti tietysti kuvata ennen kuin niitä

voitiin ryhtyä opettamaan ja niiden käyttöä edellyttämään saati kirjoittamaan kielioppaita. Kaisa

Häkkinen toteaa kuvaavasti: ”Jokainen kielioppi on aikansa tuote.” Kieliopit ovat 2000-luvulle asti

olleet nimenomaan kirjoitetun kielen kielioppeja, mutta silti Suomessa ei ole ollut vain yhtä

yhtenäistä kielioppiperinnettä (Häkkinen 2005: 558, 559, 561). Niinpä ulkopaikallissijojakin on

kuvattu ja luokiteltu monin eri tavoin.

Kaisa Häkkinen (2000) on kuvannut kirjakielen sijajärjestelmän vakiintumista 1800-

luvulla, ja Kalevi Wiik (1989, 1990, 1991) puolestaan on tehnyt kolmiosaisen kuvauksen

suomalaisista kieliopeista vuosilta 1649–1850.6 Lisäksi Wiik on koonnut Suomen vanhoja

kielioppeja näköispainoksina teokseen SWK eli Suomen Wanhat Kieliopit (1987).

Sijajärjestelmä pääsi kielioppeihin (ja niiden kautta sittemmin kielioppaisiin) 1500–

1600-luvulla ensimmäisten suomen kielioppien myötä. Ulkopaikallissijojen osalta ei ole ilmeisesti

milloinkaan ollut epäilystä niiden kuulumisesta sijajärjestelmään, kuten joidenkin sijamuotojen

osalta on ollut. Ulkopaikallissijat voidaan muodostaa produktiivisesti kaikista nomineista sekä

yksikössä että monikossa. Johtimista niitä erottaa selkeästi niiden tapa ilmaista sanan suhdetta

lauseen muihin sanoihin. (Sijamuodon määrittelytapana tässä käytetty: Häkkinen 2000: 171–173.)

Näin ollen ulkopaikallissijat ovat kieliopin historian kannalta varsin selkeä tapaus joihinkin muihin

sijamuotoihin verrattuna, mutta tietysti niiden eriytyminen paikallissijoiksi ja edelleen

ulkopaikallissijoiksi kielioppijärjestelmässä, sekä niiden nimitysten vakiintuminen on

kielioppikuvauksen kehittelyn tulosta. Myöskään sijojen täsmällisestä muodosta ei ole aina ollut

täyttä selvyyttä (mt.), ja ulkopaikallissijojen osalta tämä koskee erityisesti allatiivia. Adessiivi taas

on joskus herättänyt hämmennystä muilla kuin paikallisuutta koskevilla merkityksillään (hänellä

on, kirjoittaa kynällä) ja näitä merkityksiä on pyritty lisäämään sijaparadigmaan näkyviin eri tavoin.

3.2.2 1600-luku: latinan kieliopin mukaiset ulkopaikallissijat

1600-lukulaiset kieliopit perustuivat latinan koulukieliopin malliin ja tämän vuoksi niissä oli

kaikkiaan vain kuusi sijamuotoa, jotka olivat samat kuin latinassa. (Häkkinen 2000: 173.) Kalevi

Wiik on todennut tämän olleen luonnollista, sillä latinan kieliopin asema vastasi omana aikanaan

suurin piirtein yleisen kielitieteen asemaa tämän päivän tiedemaailmassa. 1600-luku oli Wiikin

6 1600-1800-lukujen kieliopeista ja niiden historiasta sekä aikakauden kieliopinkirjoituksesta on tehty monia
tutkimuksia. Mainittakoon monipuolisena lähteenä tähän kirjallisuuteen esimerkiksi Aki Ontermaan pro gradu
-tutkielmaan sisältyvä katsaus aiheeseen. (Ontermaa 2003: 18–29).
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kuvaavan määritelmän mukaan latinistista kautta, jolloin latinan kieliopin mallia oli pakko

noudattaa ja tästä syystä sijamuotojenkin oli oltava kaikissa kielissä samat ja niitä oli oltava sama

määrä eli kuusi. (Wiik 1989: 9, 12.) 1600-luvun kieliopit oli tarkoitettu suomen kielen oppikirjoiksi

etupäässä ruotsinkielisille eikä niillä ollut normatiivisia pyrkimyksiä vaikuttaa kielen standardiin.

Rintala arvelee, ettei niillä ollut siihen myöskään vaikutusta. (Rintala 1992:48.)

Eskil Petraeuksen7 kieliopissa Linguae Finnicae Brevis Institutio vuonna 1649 oli

latinan kieliopin mukaisesti kuusi sijamuotoa. Nykyisin ulkopaikallissijoiksi nimitettävät sijat olivat

hajallaan neljässä eri sijamuodossa. Seuraavat esimerkit sisältävät Petraeuksen sijoista nämä neljä,

jotka sisältävät nykyisin vakiintuneen sijajärjestelmän ulkopaikallissijat. Ne on alleviivattu.

Esimerkit ovat Kalevi Wiikin (1989):

Nominatiivi: Hän maca seljälläns.

Akkusatiivi: Meni maalle.

Datiivi: Heillä on palcka minulle. Rascaille.

Ablatiivi: Kylällä, yöllä, maalda, minulda.

Esimerkiksi ablatiivi sisälsi edellä mainittujen lisäksi myös sijoja, joita nykyisin nimitetään

essiiviksi, partitiiviksi, inessiiviksi ja elatiiviksi. Akkusatiiviin taas kuului nykyisen allatiivin lisäksi

akkusatiiveja, genetiivejä, partitiiveja, translatiiveja, elatiiveja ja illatiiveja. (Wiik 1989: 19–20.)

Nykyinen ablatiivi on sijoitettu Petraeuksenkin kieliopissa luokkaan, jonka nimi on ablatiivi ja

allatiivi taas kuuluu kuvaavasti luokkaan nimeltä datiivi ja akkusatiivi. Adessiivin sijoittaminen on

ollut vaikeampaa.

Jo ennen Petraeuksen kielioppia oli ilmestynyt Henricus Grugeruksen kielioppi, mutta

se on kadonnut. Siitä 1600-luvulla tehtyjen viittausten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että

sen esitys sijamuodoista poikkesi latinan mallista ja oli realistisempi. (Palkki, Lauerma & Kuutti:

2009: 4-8.)

Kenties jopa vielä aiemmin on kirjoitettu Rudimenta linguae finnicae breviter

delineata -niminen kielioppi, mahdollisesti 1500-luvun lopussa tai 1600-luvun alussa. Kirjoittajaa

ei tunneta. Rudimentan sijamuotojen esitys pohjaa myös latinan kielioppiin ja ulkopaikallissijojen

kannalta se on melko puutteellinen, sillä niistä mainitaan sijamuotojen esityksessä vain ablatiivi ja

allatiivi. Ablatiivin nimitys on Rudimentassa ablatiivi ja allatiivi on nimeltään datiivi. Tosin

Rudimenta ei pidä näitä sijamuotoina vaan prepositioina, jotka ovat affiksoituneet nominiin kiinni.

(Palkki, Lauerma & Kuutti: 2009: 5, 6.) Kumpaankaan luokkaan ei ole sisällytetty muita sijoja

7 Petraeus oli Turun akatemia professori, joka oli saanut kenraalikuvernööri Per Brahelta käskyn tehdä oppikirja, josta
virkamiehet voisivat opiskella itäisen maakunnan eli Suomen kieltä. Petraeus huomauttaa kielioppinsa esipuheessa, että
kieltä koskevaa tietoa on hankittava myös todellista kielenkäyttöä seuraamalla. (Häkkinen 2005: 554.)



27

kuten Petraeuksella, mikä saattaa osaltaan kertoa Rudimentan vanhemmasta iästä: mahdollisesti

siksi, että adessiivilla ei ollut latinassa vastaavaa sijaa, sitä ei sisällytetty sijamuotoihin – tai

prepositioihin, kuten niitä Rudimentassa nimitetään. Tässä mielessä Petraeus on ollut aavistuksen

edistyneempi pyrkiessään ottamaan mukaan kuvaukseen kaikki todellisuudessa esiintyvät

sijamuodot. Rudimentan kirjoittaja kuitenkin tunsi myös adessiivin, koska hän käyttää sitä

tekstissään (esim. Palkki, Lauerma & Kuutti: 2009: 11).

3.2.3 1700-luku: ulkopaikallissijat saavat oman kategorian

1600-luvun latinistinen kausi vaihtui 1700-luvulla alkunsa saaneeseen fennistiseen kauteen, jolloin

sijojakin sai olla jo enemmän kuin latinassa. Silti kieliopin kirjoituskieli oli yhä latina. (Wiik 1989:

9.) Tänä aikana oli kuitenkin jo kyseenalaistettu latinan asema kieliopin prototyyppinä ja

näkökulma oli käännetty kielen omiin lähtökohtiin, jopa murre-eroihin. (Häkkinen 2005: 554–555.)

1700-luvulla ilmestyi nykytiedon mukaan kuitenkin vain yksi ainoa suomen kielioppi.

Se oli Bartholdus Vhaelin Grammatica Fennica vuonna 1733. Merkittävää kieliopissa oli se, että

siinä oli kuuden sijasta 14 sijaa. (Häkkinen 2000: 173–174.) Vhael käytti kaikkia kuutta latinan

sijaa, mutta lisäsi sijajärjestelmään muut sijat ja nimesi ne itse. Nimeämisperusteena oli sijan

keskeinen merkitys ja tämän vuoksi mm. nykyinen allatiivi sai kaksi nimeä eri merkitystensä

mukaan. (Häkkinen 2000: 173–174.) Vhaelin sijajärjestelmässä kolmas sija on dativus (calalle),

kahdeksannella sijalla on kaksi nimeä: mediativus ja organicus (calalla) ja yhdeksäs sija on

privativus (calalta) (Häkkinen 2000: 173–174; Wiik 1989: 63.) Vhael myös pani alulle

sijamuotojen keskinäisten suhteiden pohtimisen, tosin ei vielä erityisesti paikallissijojen osalta

(Häkkinen 2000: 192). Vhael poikkesi hieman vuosisadan tavoista ablatiivin kirjoitusasun osalta.

Hän kirjoitti ablatiivin päätteen muotoon -ltA 1700-luvulla yleisen -ldA-muodon sijasta. (Häkkinen

1994: 207.) Vhaelin suomen kielestä löytämät sijat ovat jo lähes samat kuin miksi ne ovat

sittemmin vakiintuneet (Wiik: 1989:61). Huomattavaa on myös, että toisin kuin 1600-luvun

kieliopit, Vhael myös esittää jo standardeiksi tiettyjä muotoja eikä vain pyri kuvaamaan kieltä

oppikirjan tarpeiksi. Hän vertailee murteita ja päätyy yleensä pitämään standardiksi sopivimpana

oman eteläpohjalaisen alueensa murremuotoja. (Rintala 1992: 48.)

3.2.4 1800-luku: ulkopaikallissijat kirjakielen modernisoinnin myllerryksessä

Seuraava suomen kirjakielen merkkipaalu on 1800-luvun kansallinen herääminen (Häkkinen 1994:

11). 1810-luvun aikana alkoi varhaisnykysuomen kausi. Nykyinen kirjakieli on tämän aikakauden

perintöä. Varhaisnykysuomen kauden merkittäviä muutoksia vanhan kirjasuomen kauteen

verrattuna on kirjasuomen alan laajentuminen uskonnollisista teksteistä kaikenkattavaksi



28

sivistyskieleksi. Suomen kieltä alettiin myös kehittää ja tutkia. (Häkkinen 1994: 14–15.)

Varhaisnykysuomen kauteen ajoittuu myös murteiden taistelu, jossa oli kyse ennen kaikkea

kirjakielen normien valinnasta ja samaan aikaan keskusteltiin myös siitä, oliko ylipäätään tarpeen

olla koko kieliyhteisölle yhteisiä normeja. (Rintala 1992:49.) Varhaisnykysuomen kaudesta alettiin

siirtyä nykysuomen kauteen 1870-luvulta lähtien (Lehikoinen & Kiuru 1998: 5).

Kielioppien kirjoituskieli vaihtui latinasta ruotsiin 1800-luvulla (Wiik 1989: 9).

Ensimmäinen suomenkielinen kielioppi taas oli Henrik Konstantin Koranterin (Corander)

Suomalajnen Kieli-Oppi, Kowlujen tarpe’eksi Ruotsalaisen Esi-puheen kanssa Opettajalle vuodelta

1845, jonka suomenkielinen termistö oli peräisin Elias Lönnrotilta (Häkkinen 2000: 178, Wiik

1990: 168). Koranteri esittää ulkopaikallissijat seuraavasti:
Tulenta Millen Allat. -llen
Pidäntä Millä Adessiv. -llä (-lla)
Lähdentä Miltä Ablat. -ltä (-lta) (Koranteri 1845: 19–20.)

1800-luvulla alettiin kaivata kielioppeja jo myös suomenkielisille suomalaisille, sillä kirjakielen

käymistila aiheutti vakiintuneiden normien tarpeen. Ongelmaksi nousi se, kuka nuo normit muille

asettaa. Tilannetta hankaloitti myös kielitieteellisen tiedon vähyys – sitähän oltiin vasta

hankkimassa. (Häkkinen 2005: 555). Wiik nimittääkin vuosia 1820–1845 kuvaavasti kokeilijoiden

kaudeksi, sillä milloinkaan muulloin ei ole tehty yhtä paljon kielioppikokeiluja, joiden tarkoitus oli

kehittää paras tapa suomen kielen kuvaamiseksi (Wiik 1990: 8–9).

1800-luvu on paikallissijojen kannalta tärkeä, koska silloin esiin nousi sisäisten ja

ulkoisten paikallissijojen vastakohtaisuus (Häkkinen 2000: 193). Yleisellä tasolla terminologia

kirjavoitui entisestään (Häkkinen 2005: 555). Tämä koski myös ulkopaikallissijoja.

1800-luvulla ilmestyi hyvin runsaasti kielioppeja, kielioppiaiheisia artikkeleja sekä

vuonna 1815 yksi paikallissijajärjestelmän kannalta tärkeä väitöskirja: Gustaf Renvallin Dissertatio

academica de signis relationum nominalium in lingua fennica (Häkkinen 2000: 192). Renvallin

lähtökohta oli yleinen kieliopin teoria ja hän tarkasteli suomea ja ruotsia kontrastiivisesti (Häkkinen

2005: 555). Renvall nimesi sijamuodot uudelleen ja kehitti selkeän paikallissijaparadigman, jossa

oli kolmiosainen sisä- ja ulkopaikallissijaparadigma (ulkopaikallissijat on alleviivattu):
allativus interior (taloon)
allativus exterior (talolle)

ablativus interior (talosta)
ablativus exterior (talolta)

locativus interior (talosa)
locativus exterior (talolla). (Häkkinen 2000: 192)
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Aiemmin paikallissijoja ei ollut erotettu omaksi paradigmakseen tällä tavoin ja Renvallilla erottuvat

selvästi myös allatiivit (nyk. tulosijat), ablatiivit (nyk. erosijat) ja lokatiivit (nyk. olosijat).

Vuonna 1818 Jakob Judén julkaisi kieliopin Försök till utredanda af finska språkets

grammatik, jossa oli 17 sijaa. Kielioppi oli merkittävä sijamuotojen kannalta, sillä se loi

pedagogisia uudennoksia. (Wiik 1989: 145.) Judén joutui myös tekemään tietoisia valintoja, sillä

murteiden normit olivat keskenään ristiriitaisia (Rintala 1992: 49). Mainituista 17 sijasta kolme

muodosti nykyisen adessiivin kolmeen eri funktioon perustuvat erilliset sijat: locativus superesse

(tuolilla istua), possessivus (tuolilla on neljä jalkaa) ja mediativus (tuolilla lyödä). (Häkkinen 2000:

185; Wiik 1989: 145.) Lisäksi Judénin kieliopissa oli jonkinlainen jako sisäiseen ja ulkoiseen

paikallisuuteen, vaikka mitään selkeää paikallissijaparadigmaa hänen kieliopissaan ei olekaan:

locativus inesse (tuolissa) ja locativus superesse (tuolilla). Nykyinen ablatiivi oli hänellä privativus

(tuolilda). (Häkkinen 2000: 192–193.) Judén näki kyllä paikallissijojen paikallisuusmerkitykset,

mutta nosti yhtä merkittäviksi niiden muut funktiot kielessä.

Vuonna 1824 taas siirryttiin uuteen aikaan Reinhold von Beckerin ja Finsk

Grammatikin myötä, sillä hän alkoi selittää morfologisia vaihteluita kielihistorian avulla ja kiinnitti

huomion sanan vartaloon. Wiik toteaa, että tässä murroskohdassa siirryttiin nominativistien

kaudesta diakronistien kauteen ja latinanmukaisista deklinaatioista vartalo-oppiin. Osapuolet tosin

kiistelivät vielä jonkin aikaa keskenään. (Wiik 1989: 10; Wiik 1990: 8.) Siinä missä Renvall oli

lähtenyt yleisestä kieliopin teoriasta ja vertailevasta kielentutkimuksesta, ja Judén taas oli

perustanut esimerkiksi adessiivin kuvauksensa funktioon, von Becker perusti kuvauksensa

muotokriteereihin. Tämäkään ei ollut ongelmatonta, sillä ulkopaikallissijojen kuten muidenkin

sijapäätteiden ilmiasut olivat eri murteissa erilaisia. (Häkkinen 2005: 555.) Murteiden taistelun aika

näkyy. Von Becker perustelee normivalintojaan eri murteiden paremmuudella (Rintala 1992: 49).

Paikallissijajärjestelmän kannalta von Beckerin kielioppi oli kyllä ajanmukainen (ulkopaikallissijat

on alleviivattu):
dativus exterior (sormellen, sormelle)
dativus interior (sormeen)
dativus formalis (sormeksi)

locativus exterior (sormella)
locativus interior (sormessa)
locativus formalis (sormena)

ablativus exterior (sormelta)
ablativus interior (sormesta). (Wiik 1990: 16)

Von Becker on niputtanut koko sijajärjestelmänsä muutaman sijan ryhmiin, joista erottuvat myös

datiivit (nyk. tulosijat), lokatiivit (nyk. olosijat) ja ablatiivit (nyk. erosijat) (Wiik 1990: 14). Hän on

tuonut paikallissijajärjestelmään myös historialliset paikallissijat, nykyiset abstraktit tai yleiset
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paikallissijat translatiivin ja essiivin. Allatiivista hänellä on vielä käytössään kaksi päätevarianttia,

joista vanha *-llen ei ollut vielä kokonaan poistunut kielestä.

Edellä viitattiin jo Revallin vuoden 1815 väitöskirjaan, joka oli tärkeä

paikallissijajärjestelmän kannalta. Vuonna 1840 ilmestyi Renvallin kielioppi Finsk språklära,

Enligt den rena Vestfinska, I Bokspråk vanliga Dialecten. Förra Delen, Finska Språkets Formlära.

Siinä von Beckerin tavoin norminvalintoja perusteltiin eri murteiden paremmuudella (Rintala 1992:

49). Sen merkille pantavaa antia olivat monet uudet sijojen nimitykset, mm. allativ, adessiv ja

ablativ (Häkkinen 2000).

Seuraava todellinen edistysaskel suomen kieliopin tutkimuksessa on Elias Lönnrotin

Suomi-lehden kirjoitelmassaan vuonna 1841 esittämä kielioppikatkelma, vaikka hän ajan puutteen

vuoksi ei voinutkaan tehdä Suomessa ja Mehiläinen-lehdessä julkaisemistaan katkelmista

yleisesitystä. Tässä Suomi-lehdessä julkaistussa artikkelissaan Bidrag till finska spåkets grammatik

Lönnrot esittelee 15 sijaa. Merkittävää paikallissijojen muodostuksen kannalta oli se, että nominien

taivutus ei enää ollut säännötöntä ja monimutkaista, vaan muun muassa juuri paikallissijat voitaisiin

nominatiivin asemesta muodostaa helposti genetiivistä. Tämä oli uutta. (Lönnrot 1841: 32–39,

Anttila 1985: 285–287). Genetiivin vartaloahan käytetään nykyäänkin suomen kielen opetuksessa

paikallissijojen muodostamiseen. Mainitussa artikkelissaan Lönnrotilla on käytössään

ulkopaikallissijojen nimitykset ja kuvaukset seuraavasti:
Adessivus: -lla (monikko -i-lla)
Ablativus: -lta (monikko i-lta)
Allativus: -llen (monikko i-llen)

(Lönnrot 1841: 30–31)

Lönnrotin näiden sijojen käytöstä antamat esimerkit kattavat kaikki niiden keskeiset

merkitystehtävät (vrt. Lönnrot 1841).

Fabian Collan julkaisi vuonna 1847 kieliopin Finska Språklära, Förra Delen,

Formläran. Collan edustaa Wiikin jaottelun mukaan 1845 alkunsa saanutta generativistien kautta.

Tällöin ei ollut enää tarvetta kokeilla, mikä olisi paras tapa esittää kielioppi, vaan nyt pyrittiin

esittämään asiat tyhjentävästi ja yksityiskohtaisesti jo luoduilla menetelmillä. Vuoden 1845 tienoilla

alkoi myös jonkinlainen vakiintumisen kausi, sillä nyt tiedettiin jo, mihin suuntaan tuli kulkea.

(Wiik 1991: 9–10.) Collanin kieliopissa ulkopaikallissijat esitettiin muiden paikallissijojen

joukossa:
5. adessivus lla (llä)
6. inessivus
7. abessivus
8. allativus lle
9. illativus
10. ablativus lta (ltä)  (Collan 1847: 49)
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Samaa aikakautta edusti Wiikin mukaan yhtä lailla Gustaf Erik Eurén (Wiik 1991: 9–

10). Eurén julkaisi muutamia kielioppeja, joista vuoden 1852 kieliopin suomeksi. Teoksen nimi oli

Suomalainen kielioppi suomalaisille ja siinä ulkopaikallissijat on esitetty seuraavasti:
sivunto -lla -llä
otanto -lta -ltä
annanto -lle

(Eurén 1852: 41–42)

3.2.5 Allatiivin päätteen vakiintuminen

Monien sijojen päätteistä käytiin keskustelua 1800-luvulla. Ulkopaikallissijoista tällaisen

keskustelun kohteeksi päätyi allatiivi, joka kävi läpi muodonmuutoksen *-len > *-llen > -lle aikojen

saatossa (Lehtinen T. 2007: 122, 193–194). Lisäksi muodot elivät pitkään rinnakkain murteissa ja

kieliopeissakin, kuten voidaan havaita esimerkiksi edellä käsitellystä von Beckerin kieliopista.

Allatiivin päätevarianteista -lle on ollut yleisin vuoden 1642 Bibliasta lähtien. Muoto

-llen on  ollut  käytössä  pronomineissa  (sillen, teillen) ja liitepartikkelien edellä (cullengin,

cuningallengin). (Häkkinen 1994: 207.) 1800-luvulla allatiivin päätteenä on ollut sekä n-loppuisia

että nykykielen mukaisia vokaaliloppuisia muotoja (Häkkinen 2000: 191). 1800-luvulla -llen-pääte

sai uusia kannattajia itämurteiden tultua muotiin ja Kalevalakin käyttää runsaasti n-loppuista

muotoa (Häkkinen 1994: 207).

Kieliopintekijät ovat kannattaneet allatiivin päätevariantteja seuraavasti (taulukon

tiedot on koottu kielioppien näköispainoksista ja historiateoksista: Wiik 1987, 1989, 1990, 1991):

-lle-päätteen kannattajat -llen-päätteen kannattajat
Renvall 1815 (väitöskirja) von Becker 1824
Lönnrot 1836 Lönnrot 1841
Collan 1847
Eurén 1849 Eurén 1846

-lle-pääte on ollut käytössä Renvallilla jo väitöskirjassaan 1815 (Häkkinen 2000: 191).

Kieliopissaan 1840 Renvall toteaa allatiivin päätteeksi -lleh tai -llen, mutta jälkimmäisen hän vain

mainitsee ja jättää sen sitten esimerkeistäkin pois (Renvall 1840: 42–43, 55–57). -lleh-muodon h on

käsittääkseni loppukahdennuksen merkintätapa – Lauri Kettusen Murrekartastossa läntisillä alueilla

on merkitty allatiivin päätteeksi loppukahdennuksellinen -lle* (Kettunen 1940: 126) ja Häkkinen ja

Wiik pitävät Renvallin allatiivin päätteenä muotoa -lle. Renvall katsoi -lle-muodon kirjakielelle

ominaiseksi ja murteellisiksi päätevariantit talollen ja loppuheittoisen taloll’. (Häkkinen 2000: 191;

Wiik 1990: 100.) -lle oli käytössä myös Elias Lönnrotilla vielä vuonna 1836 Mehiläinen-lehdessä,
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Collanilla kieliopissaan  vuonna 1847 ja Eerik Kustaa Eurénilla 1849 kieliopissaan Finsk språklära.

Eurén kannatti alun perin -llen-päätettä, mutta sittemmin muutti näkemystään Collania mukaillen

vuoden 1849 kielioppiinsa (Häkkinen 2000: 191, Wiik 1991: 96, 176). Häkkisen mukaan yleinen

käytäntö vakiintui jo 1840-luvulla -lle-muodon kannalle (Häkkinen 1994: 207), mutta esimerkiksi

vielä vuonna 1845 Finelius mainitsee koulukieliopissaan suluissa allatiivin yhteydessä -llen-

muodon (Finelius 1845: 13), joten -llen on elänyt vielä hyvän aikaa ennen lopullista katoamistaan

kielestä.

-llen-päätteen kannattajia oli von Becker, joka käytti aina jokaisessa paradigmassaan

ensisijaisesti n-loppuisia muotoja (vrt. von Becker 1824). Hänen mukaansa -lle-muoto oli syntynyt

n:n katoamisen vuoksi, mikä tietysti olikin totta (Häkkinen 2000: 191). Lönnrot käytti alun perin

-lle-muotoa vuonna 1836, mutta ryhtyi käyttämään -llen-muotoa vuonna 1841 Suomi-lehden

kielioppiartikkelissaan Bidrag till finska spåkets grammatik (ks. edellä) ja myös vuonna 1844 hän

kirjoittaa: Oikiallen puolellen koemme kirjoittaa selväksi suomeksi, --- (Lönnrot 1844: 160).

Eurén mukaili Lönnrotia vielä vuonna 1846 (Grunddragen till Finsk Formlära) ja

käytti -llen-muotoa allativus-sijassa (Eurén 1846: 49), mutta siirtyi sittemmin seuraavassa

kieliopissaan vuonna 1849 n:ttömään muotoon (Eurén 1849: 89). Tähän Eurénin kannanvaihtoon

vaikutti jo mainittu Collanin vuoden 1847 kielioppi, jossa Collan jätti loppu-n:n pois. Tuohon

aikaan joissakin itämurteissa allatiivin pääte oli yhä *-lleh tai *-llek ja tämän vuoksi Collan arveli

allatiivin alkuperäiseksi päätteeksi -lle*-muotoa. Loppukonsonantti oli kuitenkin suurimmassa

osassa murteita kadonnut, joten hän katsoi -lle-muodon sopivan parhaiten kirjakieleen. -llen-

muodon n oli Collanin mukaan jäännöslopukkeesta syntynyt eikä alkuperäinen ja tämän vuoksi hän

ei pitänyt sitä kirjakieleen sopivana, vaikka moni yhä käytti myös n-loppuista allatiivin muotoa.

(Häkkinen 2000: 191, Wiik 1991: 96, 176.) Collanin kielioppi oli omana aikanaan suosittu

(Häkkinen 2000: 183 ,187), ja ehkä siksi se on vaikuttanut Eurénin kannanmuutokseen.8

Wiikin mukaan vuoden 1845 tienoilla alkoi vakiintumisen kausi, sillä nyt tiedettiin jo,

mihin suuntaan tuli kulkea. (Wiik 1991: 9–10.) Tässä mielessä on siis odotuksenmukaista, että

keskustelu päätteiden muodosta vähitellen laantui ja alettiin päätyä vakiintuneeseen näkemykseen,

joka allatiivin osalta tarkoitti, että kirjakielessä sen pääte oli -lle. On vaikea arvioida, kuinka olisi

käynyt, jos Collan ei olisi tehnyt virhearviotaan -llen-muodon loppunasaalin epäalkuperäisyydestä,

sillä silloin Eurén, von Becker ja Lönnrot olisivat kaikki olleet yksimielisiä -llen-muodon

8 Sekä Eurén että Collan saivat arvokasta tukea: Lönnrot arvosteli kiittäen Eurénin kielioppia ja Collanille hän luovutti
käyttöön omat kieliopin aineksensa ja korjasi vielä Collanin käsikirjoituksenkin ennen kieliopin painoon lähettämistä
(Anttila 1985: 287). Tämäkin on varmasti vaikuttanut Collanin kieliopin arvostukseen ja suosioon.
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ensisijaisuudesta. Vain Renvall olisi ollut eri mieltä. (Collan oli kyllä toki myös -lle -päätteen

kannattaja, mutta hänen teoksensa oli hieman myöhäisempi.)

Renvallin kielioppi kuitenkin jäi von Beckerin varjoon ja von Becker nostettiin

yleisesti esikuvaksi ja malliksi muille kieliopintekijöille.9 Von Beckerin puolella olivat myös

kielipoliittiset näkökulmat: hän oli kotoisin Kangasniemeltä ja itämurteet olivat juuri nousseet

suureen arvoon kansanrunouden ja puhtaan suomalaisuuden lähteenä. Hän myös itse korosti savon

murteen erinomaisuutta ja kirjakielen perustaksi sopivuutta. Halikkolainen Renvall taas piti

vieraista vaikutteista puhdistettuja länsimurteita parempana (ja lisäsi kielioppinsa nimeenkin: Enligt

den rena Vestfinska). Kuitenkin länsisuomalainen Eurénkin piti von Beckerin kielioppia parempana

saavutuksena. (Häkkinen 2000: 176.) Kaikki siis näytti päättyvän -llen-muotoisen allatiivin hyväksi.

Kuten edellä todettiin, Eurén kuitenkin muutti kantaansa n-päätteettömän allatiivin

hyväksi. Wiikin mukaan Eurénin käytännön vaikutus omana aikanaan ja vielä vuosikymmeniä sen

jälkeenkin oli 1840- ja 1850-lukujen kieliopintekijöistä suurin (Wiik 1991: 13). Tähän vaikutti

mahdollisesti sama syy kuin myöhemmin E.N.Setälän nousuun kieliopintekijöistä suurimmaksi.

Eurén nimittäin kykeni muotoilemaan kielioppinsa esitystavan kouluopetukseen sopivaksi, ja

nimenomaan hänen vuoden 1849 kielioppinsa sekä siitä 1852 otettu suomenkielinen painos

saavuttivatkin suuren menestyksen koulumaailmassa ja jälkimmäistä kehui mm. August Alhqvist

(Häkkinen 2000: 178). Nasaaliton allatiivi siis levisi tehokkaasti ruotsin- ja suomenkieliseen

kouluopetukseen, minkä luonnollisesti on täytynyt edistää sen vakiintumista. Eurénin vuoden 1849

kielioppi on muutenkin ollut vakiinnuttava ulkopaikallissijajärjestelmän esitystavan kannalta. Sen

jälkeen tulevissa kieliopeissa ulkopaikallissijat ovat selkeästi omana ryhmänään järjestellysti mm.

Gottlundilla 1863 ja Ahlmannilla 1864 (ks. Wiik 1987, nide 6).

3.2.6 Ulkopaikallissijojen lopullinen vakiintuminen kieliopeissa

Kehityskaudesta toiseen oli kuljettu vähittäin: jo autonomian ajan alussa pantiin alulle ensimmäiset

merkittävät muutokset vanhaan kirjasuomeen ja toisaalta vielä 1800-luvun lopussakin hengellinen

kirjallisuus käytti pitkälti vanhaa kirjasuomea. (Pulkkinen 1972: 9, 19, 23.) Vakiintumista kuitenkin

tapahtui.

9 Von Beckerin kielioppi sai ylistystä arvovaltaisilta tahoilta: Helsingin yliopiston suomen kielen lehtorilta Carl Niclas
Keckmanilta ja Lönnrotiltakin. Von Beckerin teokselle ei myöskään kirjoitettu kilpailevia kielioppeja kovin pian.
(Häkkinen 2000: 176.) Toisaalta arvostelijoitakin oli, sillä von Beckerin kerrotaan kieltäytyneen vuonna 1837 ottamasta
vastaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tarjousta kieliopin kirjoittamisesta sen vuoksi, että hän oli loukkaantunut
edelliseen kielioppiinsa kohdistuneesta arvostelusta. Kirjoittajaksi pyydettiin sitten Lönnrotia, joka oli jo muokkaillut
aikansa kuluksi suomen verbioppia – von Beckerin kieliopin heikointa kohtaa – sekä äänne- ja vartalo-oppia. Lopulta
kieliopin kuitenkin kirjoitti Collan, jolle Lönnrot antoi runsaan apunsa. (Anttila 1985: 285, 287.)
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August Ahlqvist ei vuonna 1877 Suomen kielen rakennus -teoksessaan edes mainitse

muita päätevariantteja kuin -lle-muodon. Alhqvist toteaa vielä, että joissain murteissa ja virossa olo-

ja erosijan päätteessä voi tapahtua loppuheitto, mutta hän pitää näitä murteita turmeltuneina. Sijojen

nimet ovat Ahlqvistilla adessivi, ablativi ja allativi. (Ahlqvist 1877: 106.) Lopullinen vakiintuminen

niin allatiivin päätteen kuin koko paikallissijajärjestelmän osalta tapahtui 1800-luvun lopulla.

1888 valmistui Kielioppikomitean mietintö, joka kuvasi suomen kielen rakenteen yleisesti

tyydyttävällä tavalla ja myös siten, että se samalla sopi koulukielioppien pohjaksi. (Häkkinen 2005:

555.)

Vuonna 1898 ilmestyi Emil Nestor Setälän Suomen kielioppi. Äänne- ja sanaoppi

(Karlsson, F. 2000: 129). Häkkinen toteaa, että tähän kielioppiinsa Setälä oli koonnut kaiken 1800-

luvun erilaisten kokeilujen ja kehitysvaiheiden kautta saavutetun kieliopillisen tiedon.10 Setälän

teoksen aikoihin kieli alkoi olla jo siinä määrin vakiintunutta, että teoksesta tulikin 1800-lukulaisen

kehitysprosessin päätepiste. Äänne- ja sana-oppi kohosi normatiivisen kieliopin asemaan.

(Häkkinen 2000: 197.) Tämän on täytynyt Kielioppikomitean mietinnön ohella vakiinnuttaa

kieliopin esitystapaa. Karlsson katsoo, että setäläläisen kielenkuvauksen nopeaan vakiintumiseen

vaikuttivat Setälän teosten suomenkielisyys ja hyvää vauhtia kasvavan suomenkielisen

koululaitoksen oppikirjatarve. Kirjojen ote oli koululaitokselle sopivalla tavalla pedagoginen ja

ohjaileva. Kirjakielen kaikki standardit eivät olleet vielä täysin vakiintuneita, ja selkeyttä

tilanteeseen toivat normatiiviset ja autoritaarisesti esitetyt säännöt kuten Setälällä oli. (Karlsson, F.

2000: 129.) Kouluopetusta varten kirjoittaminen on yleisemminkin vaikuttanut sääntöjen

yksinkertaistamiseen. Katsottiin myös, ettei koulukieliopissa sopinut esittää poikkeussääntöjä ja

muuta vakiintumatonta. (Nordlund 2004: 302–303.)

Setälän osaksi siis tuli välittää 1800-luvun normiperintö ja kieliopillinen ajattelu 1900-

luvulle kieliopeissaan.11 Niiden auktoriteettiasema säilyi vuosikymmeniä ja Setälän koulukieliopit

poistuivat vasta peruskoulun myötä 1970-luvulla käytöstä. (Rintala 1992: 49–50, 51.) Toisin kuin

aiemmissa 1800-luvun kieliopeissa, Setälän teoksissa ei enää perusteltu tehtyjä kuvausratkaisuja

(Herlin & Seppänen 2003: 196). Rintala toteaakin, että tämän voinee ymmärtää niin, että

kirjakielestä vallitsi tuolloin kuitenkin jo siinä määrin yksimielisyys, ettei perusteluita tarvinnut

enää mainita (Rintala 1992: 52). Kolehmainen katsoo, että Setälän runsailla ja pitkäikäisillä

oppikirjoilla on ollut tärkeä merkitys kirjoitetun yleiskielen edistämisessä (Kolehmainen 2005).

10 Myös Kolehmainen toteaa tämän saman Setälän yleiskielen määrittelyn osalta: Setälä kokosi määrittelyynsä kaikki
ajatukset, jotka olivat 1800-luvulla kirjakielen kehittämisen tavoitteita. (Kolehmainen 2005.)
11 Rintala toteaa tämän olleen Setälälle hieman paradoksaalista, sillä hän itse oli sitä mieltä, että arvovalta
kielikysymyksissä kuuluu kirjailijoille eikä kielentutkijoille (Rintala 1992: 49–50, ks. myös Setälä 1894: 39–40 ja erit.
46).



35

Mahdollisesti nimenomaan koulukieliopit olivat ne teokset, jotka vakiinnuttivat sija-

ja paikallissijajärjestelmän päätteineen lopullisesti. Setälän Suomen kielen lauseopissa terminä  on

ulkoinen paikallisuus (Setälä 1880: 19) ja Suomen kielioppi. Äänne- ja sanaopissa todetaan tietyillä

sijoilla olevan aina samanlaiset päätteet. Luettelon joukossa ovat myös ulkopaikallissijat ja ne

puolestaan ovat nykyisessä asussaan (Setälä 1898: 46). Mikäli ulkopaikallissijoista käytiin vielä

keskustelua, viimeistään nyt ne varmasti vakiintuivat. Kielioppien vakiintumiseen ja niiden

tekijöiden arvovaltaan näyttää vaikuttaneen huomattavassa määrin pääsy koululaitoksen käyttöön,

kuten sekä Setälän että nähdäkseni myös Eurénin tapauksessa tapahtui. Tätä käsitystä tukee myös

Häkkisen näkemys siitä, että 1800-luvulla oppikirjan ja tieteellisen tutkimuksen raja oli hämärä ja

tieteellinen tutkimus eteni usein oppikirjatyön tukemana – kuvausperinteet, teoriat ja mallit olivat

vasta syntymässä (Häkkinen 2000: 197–198). Oppikirjojen tarve on ollut taustalla suomalaisten

kielioppien kehityksessä alusta asti, sillä jo Petraeuksen kielioppi 1649 oli tarkoitettu ruotsalaisille

virkamiehille suomen opiskelun avuksi. Samoin Setälän Äänne- ja sanaoppi oli alun perin oppikirja

opettajien kesäkursseille. (Häkkinen 2005: 554, 556.)

Tällaisten tapahtumien kautta vakiintui myös lopullisesti allatiivin pääte ja muukin

ulkopaikallissijajärjestelmä nykyisin käytössä olevaan muotoonsa – alkuaan Renvallin 1840-vuonna

alulle paneman esitystavan vain hieman muotoiltuna versiona. Edellä todettiin, että Renvallin

kielioppi jäi von Beckerin kieliopin varjoon murteiden taistelun tuoksinassa ja että Renvall oli

alkuaan yksin jopa allatiivin päätteen muotoa koskevassa kysymyksessä. Lopputulos oli kuitenkin

Renvallia suosiva: hänen -lle-muotoinen allatiivinsa voitti. Lisäksi hän jätti jälkeensä

paikallissijojen nykyiset nimitykset ja paikallissijojen käsittelyn omana kategorianaan

sijajärjestelmässä.

Ulkopaikallissijojen nimitykset vaihtelivat runsaasti siinä missä muidenkin sijamuotojen

nimitykset koko 1600-1800-luvun. Sijamuotojen nimitysten vakiintumista hidasti se, että monissa

kieliopeissa käytettiin latinankielistä terminologiaa ja ylipäätään kielioppeja kirjoitettiin monilla eri

kielillä. Toisaalta sijamuotojen määrä ja niiden nimitykset riippuivat siitäkin, mikä katsottiin niiden

funktioksi tai kielenoppijan kannalta tärkeimmäksi.  (Häkkinen 2000: 188, 197). Kuten edellä

todettiin, esimerkiksi Vhaelin sijamuodolla numero kahdeksan eli nykyisellä adessiivilla oli kaksi

nimitystä sen erifunktioisille merkityksille: mediativus ja organicus (Häkkinen 2000: 173–174;

Wiik 1989: 63.)  1800-luvulla kielioppien termistö vain kirjavoitui entisestään (Häkkinen 2005:

555.) Ulkopaikallissijojakin nimitettiin monin eri tavoin ennen vakiintumista. Sijamuotojen määrä 12

12 Sijoja oli vähiten Ahlmanilla (11) ja eniten Judénilla (17) (Häkkinen 2000: 188).
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vaihteli eri kieliopeissa, mutta ulkopaikallissijoja ei kukaan jättänyt pois 1800-luvulla eikä

muinakaan aikoina (Häkkinen 2000: 118).

3.3 ENSIMMÄISET KIELIOPPAAT JA MUITA JULKAISUVÄLINEITÄ

Tämän tutkielman aineiston vanhin kieliopas on vuodelta 1917. Jo tätä ennen julkaistiin

oikeakielisyyttä käsittelevää kirjallisuutta. Seuraavassa perehdytäänkin lyhyesti 1850- ja 1916-

lukujen välisiin kielioppaisiin erityisesti Jouko Vesikansan Virittäjässä julkaiseman artikkelin

(1978) pohjalta. 1800-luvulla kehiteltiin kielioppikuvaus ja alettiin huoltaa kieltä. Ensimmäiset

kielenhuollon toimenpiteet kohdistuivat mm. vanhan kirjakielen muukalaisuuksiin ja runsaaseen

variaatioon. 1800-luvun kielioppaiden ja niiden ilmestymisaikakauden tunteminen on hyödyllistä,

sillä ne loivat pohjan myöhemmille kielioppaille. Niiden valossa myös nähdään selkeästi 1900-

luvun alkupuoliskon aikana tapahtunut muutos kielioppaiden sisällössä ja kohdeyleisössä. (Tähän

palataan paitsi seuraavassa, myös luvussa 4). Samalla tutustutaan kielellisten olojen kehitykseen,

joka myös on vaikuttanut kielioppaisiin sekä mainitaan muutamia muita kielenhuollon käytössä eri

aikoina olleita julkaisukanavia.

Vesikansa toteaa, että ensimmäinen kieliopas oli Samuel Roosin vuonna 1851

ilmestynyt Johdatus Sanain oikeaan kirjoittamiseen, jota Vesikansa pitää nykyaikaisesta

näkökulmasta katseltuna kuitenkin vielä alkeiskielioppina ja joka esittelee mm. suomen äänteitä ja

taivutusmuotoja. Roos julkaisi 1855 vielä kirjekaavakokoelman Muutamia Neuvoja ja Johdatuksia

Lähetyskirjain tekemiseen, Suomen kieltä rakastavaisten ja harjottavaisten ensi-tarpeeksi, joka

myös oli tarkoitettu oppaaksi kielenkäyttöön. Tekijän toiveena oli, että suomen kieli sen avulla

kasvaisi ja tasaantuisi yhteiseksi kieleksi, jos sitä viljeltäisiin ahkerasti. (Vesikansa 1978: 164.)

Kaarlo Kustaa Samuli Suomalainen julkaisi kahdessa, yhteensä vajaat 100-sivuisessa

osassa Suomalaisia keskusteluja ajan ratoksi suomenkieltä suosiville Suomen naisille -nimisen

pakinakokoelmansa vuosina 1885 ja 1886. Tekijä toivoi oppaansa avulla saavansa oikaistuksi

ruotsinkielisen kotikasvatuksen ja huonosti hoidetun kirjallisuuden aiheuttamia monenlaisia

virheitä. Opas myös neuvoo karttamaan vierasperäisiä sanoja, jos omaperäinenkin sana on tarjolla

sekä käsittelee lauseen objektin valintakysymyksiä. (Vesikansa 1978: 164.)

1800-luvun kielioppaat ovat siis varsin käytännöllisiä ohjeita sisältäviä ja

oppikirjamaisia teoksia ja vieläpä ruotsinkielisille suunnattuja. Tämä ei ollut sinänsä erikoista,

koska tuolloin ruotsinkieliset olivat se väestönosa, joka enimmäkseen opiskeli, luki, kirjoitti, piti

hallussaan virkoja ja myös kansallisromantiikan myötä pyrki oppimaan suomen kielen (ks.  kappale

3.2.1). Vuonna 1866 tuli voimaan kouluasetus, jolla Uno Cygnaeuksen aloitteesta perustettiin

kansakoulu. Kansakoulussa rahvaan lapset, sekä tytöt että pojat, saivat opetusta uusin menetelmin.
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Ongelmaksi nousi vuosikymmeniksi se, että kansakouluihin ei saatu lapsia. Talonpoikaisto vastusti

niitä yleisesti – ja vastustelevanakin se oli alemmista kansanluokista silti innokkain lähettämään

lapsensa kouluun. Tyttöjen mahdollisuudet päästä kouluun ja opiskelemaan olivat kaikissa

säädyissä ja kieliryhmissä vielä paljon poikien mahdollisuuksia heikommat. Säätyläistyttöjen

(ruotsinkielisten) mahdollisuudet olivat tosin lisääntyneet aivan hivenen vuonna 1841, kun

Suomeen perustettiin kolme valtion kaksivuotista tyttökoulua. (Utrio 2006: 39–41.) Tällaisista

syistä julkisen viranhoidon sekä seurapiirielämän vaatima luku- ja kirjoitustaidon taso pysyi pitkään

erittäin rajattua väestönosaa – ruotsinkielistä säätyläistä, käytännössä viranhoitajamiestä ja jossain

määrin myös seurapiirinaista (Savolainen 2006: 383–386, Utrio 2006: 40, Leino-Kaukiainen 2007:

421–422) – koskevana ja se nähdäkseni luonnollisesti heijastuu myös 1800-luvun kielioppaisiin:

kielioppaat suunniteltiin tälle suomea opiskelevalle, usein kaupunkilaiselle, ruotsinkieliselle

väestönosalle ja sen tarpeisiin. Suomessa oli 1800-luvun alkupuoliskon ajan vain hyvin vähän

ihmisiä, jotka kykenivät lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan ja vielä 1920-luvullakin heitä oli alle

70 prosenttia (Leino-Kaukiainen 2007: 425–426, 430). Niinpä kielioppaiden alkuperäinen tavoite

oli ruotsinkielisyyden aiheuttamien kielikömmähdyksien oikaiseminen, ääntämisen parantaminen

sekä kirjeiden kirjoittaminen suomeksi – ja sitä kautta kansallisromantikkojen toivoman suomen

kielen taidon levittäminen. Vaikutus 1900-luvulla ilmenneeseen innostukseen etsiä ja karsia

svetisismejä suomen kielestä ei tästä suoraan ilmene, mutta vaikutuksensa sillä varmaankin on ollut,

kun on luotu kielenhuollon pohjaa ja käsitystä siitä, mikä kielessä on vialla.

Myös lait vaikuttivat: virallisen Suomen yksikielisyyden lopetti 30.7.1863 Aleksanteri

II:n hyväksymä kieliasetus, joka nosti suomen kielen virasto- ja oikeudenkäyntikieleksi ruotsin

rinnalle (Savolainen 2006: 723). Tätä ennen virkamiehistöllä ei ollut ollut tarvetta opetella suomea.

Keisarin kieliasetuksesta huolimatta korkeimpien virastojen ja yliopiston kielireformi toteutui vasta

1900-luvun puolella. (Ylikangas 2007: 168–169). 1920- ja 1930-luvuilla riideltiin yhä yliopiston

virallisesta kielestä. Vielä vuonna 1935 suomenkieliset opiskelijat kieltäytyivät menemästä

luennoille protestina ruotsinkielisiä suosivaa yliopistolakiesitystä vastaan, järjestivät

mielenosoituksia ja protestoivat monin muinkin tavoin. (Markkola 2009.) Ruotsinkieliset

vaikuttaisivat jakautuneen kahtia: niihin, jotka opettelivat suomea, ja niihin, jotka vastustivat sitä.

Vuonna 1916 ilmestyi Knut Cannelinin Kieliopas. Ohjeita suomen kielen käyttäjille.

Jouko Vesikansa toteaa sen olevan ensimmäinen oikea opas, kun sitä verrataan 1800-luvulla

ilmestyneisiin oppaisiin. Teos oli erittäin suosittu. (Vesikansa 1978: 164–165.) Myös Kolehmainen

katsoo Cannelinin oppaan luoneen pohjan kielenkäytön oppaiden perinteelle (Kolehmainen 1996:

57). Cannelinin teosta on pidetty ajan virallisen oikeakielisyyskäsityksen mukaisena. Vesikansa

toteaa, että Cannelinin taustaelimenä toimi Kotikielen seura ja hänen Kielioppaassaan esittämänsä
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ohjeet pohjautuivat E.N.Setälän kielioppeihin ja Virittäjässä julkaistuihin artikkeleihin (Vesikansa

1978: 165).

Myöhemmistä kielioppaista Cannelinin oppaan erottaa muutama seikka. Ensinnäkin

se on ennen kaikkea oikeinkirjoitusopas. Se on mitä ilmeisimmin suunnattu paitsi suomenkielisille

mahdollisesti myös muunkielisille kielenkäyttäjille: siinä esitellään esim. astevaihtelua, johtamista,

nominityyppejä ja runsaasti erilaisia rinnakkaismuotoja. (Cannelin 1931.) Teoksen sisällöstä puolet

koostuu hakemistosta, jonka Cannelin on osoittanut niille lukijoille, jotka haluavat vain tietää

oikean kielimuodon eivätkä kaipaa perusteluja. Hakemistossa esitellään oikeinkirjoitusta, muun

muassa: nylkeä: nyljen ~ nylen ja nykäistä  ~ (nykästä). (Cannelin 1931: 37, 79.) Kolehmainen

arveleekin Cannelinin teoksen olleen mukana vaikuttamassa oikeinkirjoituksen vakiintumiseen (mt.

1996: 57).

Huomattavaa Cannelinin oppaassa on myös se, että se ei lainkaan kiinnitä huomiota

seikkoihin, joita myöhemmät 1900-luvun kielioppaat käsittelevät runsaasti. Näitä ovat esimerkiksi

svetisismit ja muu vieraiden kielten vaikutus. Myöskään ulkopaikallissijoja ei käsitellä mitenkään

erikseen eikä niihin liitetä niitä ongelmia, joita myöhemmät kielioppaat katsovat tarpeelliseksi

käsitellä runsaastikin. (Cannelin 1931.) Merkittävä ero muihin tuon ajan kielioppaisiin on sekin, että

Cannelin ei arvioi esittelemiään kielivirheitä värikkäin kommentein eikä kielenkäyttäjää moittien.

1900-luvun kielioppaat ovat hyvin vahvasti keskittyneet lähinnä kielivirheinä pidettyihin muotoihin

ja ilmauksiin. Cannelinkin kyllä käsittelee Yleisesti esiintyviä varsinaisia kielivirheitä, mutta vain

yhdessä luvussa ja siinäkin taivutusmuotoihin liittyviä virheitä, esimerkiksi: kivejä (pro kiviä),

eläimmistö (pro eläimistö), huonoinpaa (pro huonoimpaa), antaavat (pro antavat) jne. (Cannelin

1931: 23–27). Cannelinin teoksen voikin tulkita edustavan aikaa, jona kirjakieli ehkä ei ollut vielä

täysin vakiintunut ja sen käyttäjät eivät kenties vielä hallinneet täysin sen sääntöjä: sitä mikä on

puhe- ja mikä kirjakieltä ja millainen on kunkin sanan kirjakielinen muoto. Cannelinin oppaasta

tehtiin uusi painos vielä niinkin myöhään kuin 1931, joten tarvetta tällaisellekin oppaalle on ollut

hyvin pitkään. Tämä kertonee omalta osaltaan jotain kirjakielen vakiintumisprosessista ja

lukutaidon kehityksestä Suomessa.

Kielenhuollolla on aina ollut käytössään myös muita julkaisukanavia kuin kielioppaat.

Jo edellä mainittu Kaarlo Kustaa Samuli Suomalaisen Suomalaisia keskusteluja ajan ratoksi

suomenkieltä suosiville Suomen naisille -opas ilmestyi alun perin pakinoina Uudessa Suomettaressa

(Vesikansa 1978: 164). Tämäkin oli varsin tavanomaista: kieltä koskevaa ohjeistusta on pyritty

levittämään mahdollisimman paljon ja aktiivisesti sanomalehdissä ja sittemmin myös radiossa

(Paunonen 1976: 367; Hyvärinen 2004, Räikkälä 1995). Jälkimmäistä tiedotusvälinettä käytti

esimerkiksi E.A.Saarimaa 1900-luvun alussa ennen kuin kokosi radioesitelmänsä kielioppaaksi ja
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julkaisi sen vuonna 1930 (Vesikansa 1978:165). Samoin yksittäisten kielenkäyttäjien kieleen

puututtiin terävästikin erityisesti 1800-luvulla ja Virittäjässä arvosteltiin kaikkea suomeksi

julkaistua (Paunonen 1976: 362–363, Karvonen 1993: 93). Vielä 1900-luvullakin myös puhekieli

haluttiin kirjakielistää, mikä tarkoitti esimerkiksi voimakasta lasten kieleen puuttumista kouluissa

(Paunonen 1993: 84–86). Äärilinjaa edustivat ne, jotka SKS:n kielivaliokunnassa 1920-luvulla

haaveilivat eräänlaisesta oikeakielisyystuomioistuimesta, korkeimmasta oikeudesta, joka tuomitsisi

kielenkäyttöä koskevissa asioissa (Kolehmainen 2009b: 25). Jos on oikeuslaitos, tulee olla myös

lakia valvova elin eli kielipoliisi, mutta näin pitkälle ajatuskulkua ei ilmeisesti kehitelty. 1930-

luvulla otta- ja oitta-verbit puhuttivat, ja vaadittiin kouluhallitusta laadituttamaan normatiivista

sanaluetteloa, josta voisi epäselvissä tapauksissa tarkistaa oikean muodon. Luetteloita ryhdyttiinkin

laatimaan. Epäselvän säännön yksinkertainen poistaminen olisi koettu kielen köyhdyttämiseksi.

(Nordlund 2006: 65, 67). On ehdotettu myös ennakkotarkastusta radiolähetysten kielelle vuonna

1945 ja vielä 1970-luvullakin kielitoimisto lähetteli paimenkirjeitä kouluille ja Yleisradiolle

(Räikkälä 1995).

Kielenhuoltokysymyksille on pyritty aina saamaan julkisuutta radiossakin erilaisissa

kielenhuolto-ohjelmissa. Esimerkiksi 1950-luvun lopulla alkoi Kielivartio-niminen radio-ohjelma.

Lähetysten suosiosta ja merkittävyydestä kertonee, että ne sittemmin koottiin yksiin kansiin

samannimiseksi teokseksi ja siitä otettiin joitakin painoksiakin (ks. myös alaluku 4.4) .

Foorumeina ovat toimineet myös kielenhuollon omat lehdet. Näitä ovat muun muassa

Kotikielen Seuran 1897-vuodesta lähtien julkaisema Virittäjä, joka sittemmin on monilta osin

luopunut varsinaisista kielenhuoltotehtävistään ja on nykyään kokonaan tieteellinen aikakauslehti.

1968-vuodesta alkaen on ilmestynyt kielenhuollon tiedotuslehti Kielikello, joka vähensi

kielitoimiston tarvetta saada näkyvyyttä tiedotusvälineissä. (Hyvärinen 2004; Räikkälä 1995).

Sittemmin on uudestaan otettu käyttöön entisiä yleisimpiä tiedotuskanavia.

Kolehmaisen mukaan 2000-luvulla on pyritty tehostamaan kielilautakunnan päätöksistä

tiedottamista. Kielikello-lehden ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkosivujen lisäksi on

lähetetty tiedotteita medialle sekä asianosaisille kohderyhmille. (Kolehmainen 2006.) Ärhäkän

yksittäisten kielenpuhujien kieleen puuttumisen seurauksia – kielenhuollon huonontunutta mainetta

– taas on pyritty parantelemaan mm. pitämällä kiinni periaatteesta, että lähdetään puhumaan vain

kutsusta eikä puututa tarpeettomasti ulkoapäin ihmisten asioihin (Kankaanpää 2006). Radioon taas

on tehty kieliohjelmia usein myöhemminkin ja niitä on myös tutkittu (esim. Haakana & Mäntynen

2002).
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3.4 KANSALLISROMANTIIKAN KIELIKÄSITYKSISTÄ

Jo hyvin kauan tietyt asiat ovat pysyneet samoina, muinaisen Kreikan ajoista asti. Silloin pyrittiin

löytämään puhtain, aidoin ja alkuperäisin kielimuoto ja uskottiin, että tällainen turmeltumaton ja

alkuperäinen kieli sijaitsi jossain menneisyydessä. Tätä on kutsuttu klassisuuden harhaksi.

(Karvonen 1993: 90.) Myös kauneuden salaisuutta on selvitelty jo tuolloin ja vastaukseksi annettiin

kultainen leikkaus. Kauneus on kaikkina aikoina yhdistetty tasapainoon ja symmetriaan –

täydellisyyteen. (Utrio 2005: 12.) Kun sitten tullaan 1800-luvun Suomeen ja kansallisromantiikan

aikaan, mikään ei oikeastaan ole muuttunut. 1800-luvun alkupuolella Jaakko Juteini esitti toiveen,

että suomen kieli palautettaisiin alkuperäiseen puhtauteensa (Pulkkinen 1972: 11).

Yhä vielä näkee usein viitattavan E. N. Setälän virkaanastujaisesitelmään, jossa hän

kuvaa aikansa oikeakielisyyttä ja kielen käytäntöä (Setälä 1894). Setälän kuvaus onkin hyvä

aikalaiskuvaus kansallisromantiikan kielikäsityksistä ja sitä tarkastellaan myös seuraavassa. Setälä

luokittelee oikeakielisyyden kolmeen tyyppiin, jotka ovat kieliopillisuuskanta,

kansankielisyyskanta, puhdaskielisyys eli purismi ja tarkoituksenmukaisuuskanta. (Setälä 1894: 5–

16.) (Setälän esittämää luokittelua on myöhemmin kehitelty lisää, ks. Aarni Penttilä 1930).

Kaiken aidon, alkuperäisen ja luonnonmukaisen ihailu oli osa kansallisromantiikkaa.

Kansallisromanttisena kautena kieltä katsottiin kansallisen identiteetin näkökulmasta.

Kansallishenki ilmenee erityisesti kansakunnan kielessä, sillä kieli on kansallisluonteen tärkein

ilmenemismuoto ja kansallisuuden ilmentäjä. (Rintala 1998: 47–48.) Kieli ja mieli samastettiin

toisiinsa: kieli oli mielen kuva.  Koska kielellä oli näin tärkeä asema mielen ja suomalaisuuden

ilmentäjänä, sen oli syytä olla kaunis. Kauneus tuli jo edellä luokiteltua symmetriaksi ja

tasapainoksi. Niinpä siis kielen sääntöjenkin tuli olla tällaisia alusta loppuun. (Herlin 2002: 409–

410, 417.)

Kieli nähtiin myös kielettärenä, joka personifioi suomalaisen hengen ja joka saattoi

metaforisesti naisen tapaan synnyttää sijamuotoja ja niskoitella kielimiesten sääntöjä vastaan

(Nordlund 2004: 286). Setälän aikalaiskuvauksen mukaan kielimiehet olivat nostaneet itsensä

auktoriteettiasemaan suureen yleisöön nähden (Setälä 1894: 1) ja he myös uskoivat

vankkumattomasti itseensä kielen auktoriteetteina (Nordlund 2004: 314). On todettu, että

perinteiseen kielentutkimukseen on kuulunut ylenkatse maallikoiden kielikäsityksiä kohtaan

muuallakin kuin Suomessa. Tätä on pidetty harhaisena näkemyksenä, koska se olettaa, että pelkät

professionaaliin kielikäsitykseen perustuva tutkimus kuvastaisi sellaisenaan koko kieliyhteisön

mielteitä. (Vaattovaara & Soininen Stojanov 2006: 224–225). Tämä on kuitenkin paljon

myöhemmin esitettyä kritiikkiä. Paunonen on kuvannut Suomen osalta tilannetta siten, että

kielentutkijat ottivat tehtäväkseen kielenkäytön ohjaamisen, koska vain heillä oli riittävästi tietoa



41

kielen laeista. Tavallisten kielenkäyttäjien tehtäväksi jäi noudattaa kielentutkijoiden esittämiä

lakeja. Kieltä voitiin myös muokata paremmaksi. (Paunonen 1996: 545.) Tämä ajatus sisältyy

Setälän kuvauksessa kieliopillisuuskantaan: kielen lait kertoivat kielimiehelle, millaiseksi kielen on

muututtava. Setälä kuvailee, että esimerkiksi Alhqvistin mukaan kielenmuodon arvon määrittivät

ensinnäkin sen alkuperäisyys ja kulumattomuus ja toiseksi johto ja yhdenmukaisuus kielen lakien

kanssa. (Setälä 1894: 5, 7–8). Mikäli kieli ei noudattanut ajanmukaisia kauneusperiaatteita, kieltä

oli ohjattava oikeisiin, loogisiin ja systemaattisiin uomiin. (Paunonen 1996: 546.) Jos siis

esimerkiksi paradigmasta puuttui jokin muoto, vaikkapa sijaparadigmasta yksikkömuotoinen

komitatiivi, se lisättiin sinne, jotta paradigma olisi täydellinen. Tyhjiä kohtia ei saanut jäädä, vaikka

kielessä todellisuudessa ei esiintyisikään kielioppiin lisättyä muotoa. Näin toimivat muun muassa

Lönnrot, Ahlqvist ja Eurén. (Setälä 1894: 6, Paunonen 1996: 456, Herlin 2002: 418–421, Nordlund

2004: 300–301.) On myös poimittu teksteistä runsaasti myös luuloteltuja tyyli- ja kielivirheitä. Näin

toimi ainakin Ahlqvist. (Anttila 1985: 634). Tähän liittyy Setälän kuvaus toisesta ajanmukaisesta

näkemyksestä, joka oli kansankielisyyskanta. Setälä kertoo, että usein katsottiin kielenlakien

eläneen puhtaimpina kansankielessä, jota puhuttiin hyvillä kielipaikoilla. Näillä paikoilla

tarkoitettiin seutuja, joilla kansan puhekieleen oli vähiten vaikuttanut yläluokan niin kutsuttu

herrassuomi ja ruotsinkielisiltä tarttunut vieras vaikutus. (Setälä 1894: 10.)

Suomen kielen opiskelu kehitti suomalaista sielua. Symmetrisyys oli myös oma

kielikäsityksensä. Jokaista merkitystä tuli vastata yksi muoto. Ja edelleen jokaista kansaa tuli

vastata yksi kieli. (Herlin 2002: 425, 429.) Näkemykset ovat olleet pitkäikäisiä: Susanna Shoren

mukaan yhä vielä länsieurooppalaiseen sosiopoliittiseen ihanteeseen kuuluu yksi kieli yhdessä

maassa. Tässä ihanteessa jokaisella poliittisesti määritellyllä yhteisöllä tulisi olla sama kieli,

jollaiseksi legitimoidaan yksi kielen variantti ja marginalisoidaan muut kielen variantit. Esimerkiksi

Suomessa luotiin murteiden pohjalta keinotekoisesti standardikieli eli kirjakieli. (Shore 1991: 203.)

Kun kirjakieli sitten oli luotu, se nostettiin murteiden ja puhekielen yläpuolelle. Kirjakieltä on

pidetty hienompana ja parempana kulttuurisista syistä, sillä kirjakielellä käsiteltiin hienompia ja

arvokkaampia asioita kuin murteella. Lisäksi kielimuotojen arvostukseen vaikuttaa se, ketkä niitä

puhuvat. (Paunonen 1996: 548) Ihmiset, jotka puhuvat marginalisoitua kieltä, marginalisoidaan

myös yhteiskunnallisesti (Shore 1991: 203). Menestyäkseen kansallisromanttisessa Suomessa oli

siis syytä opiskella uusi kirjakieli. Koska kielellä ja mielellä oli suora yhteys, hyvä ihminen puhui

hyvää kieltä, ja hyväksi kieleksi taas oli määritelty kirjakieli.

Kansallisromanttisiin kielikäsityksiin kuului siis käsitys hyvästä ja huonosta kielestä –

oikeasta ja väärästä. Lisäksi nähtiin, että jokainen suomen kielen käyttäjä ja kielen käyttötilanne

saattoi olla joko normia rikkova tai normia muodostava. Siksi oikea kieli oli hyvin tärkeä.
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Vakiinnuttamistyötä tehtiin erityisesti koulussa (Herlin 2002: 409). Setälä toteaa, että tavallisimpia

kysymyksiä, joita kielimiehelle tehdään, on se, onko jokin muoto oikea vai väärä. Hänen mukaansa

yleisö pitää kielentutkijaa auktoriteettina ja kielimiehet itse puolestaan pitävät tätä käsitystä yllä.

(Setälä 1894: 1.) Paunosen mukaan tämä jako oikeaan ja väärään on hallinnut suomalaisen

kielitieteen käsityksiä koko 1900-luvun ajan. Paunonen jatkaa, että sen syynä ovat kieliopillis-

puristiset kielenohjailuperiaatteet. (Paunonen 1996: 545–548.) Setälä kuvaa, että sekä

kansankielisyyskanta että kieliopillisuuskanta johtivat purismiin, jota kannatti myös herännyt

kansallinen harrastus. Oikeakielisyyden kaikki harrastajat olivat Setälän aikana kukin tavallansa

puristeja (Setälä 1894: 13–14). Purismi tarkoittaa erityisesti muukalaisuuden poistoa kielestä, mutta

sen on käsitetty tarkoittavan myös laajemmin kielenohjailua ja standardisointia ja sen taustalla

voidaan nähdä pyrkimyksiä kielen kauneuteen ja säännönmukaisuuteen (Nordlund 2004: 292–293).

Kielen tuli olla alkuperäistä ja turmeltumatonta, joten oli syytä ryhtyä karsimaan vieraita

vaikutteita, suomen kielen tapauksessa svetisismejä. Purismi on ollut voimakkainta niissä maissa,

joissa kansalliskieli on ollut muunkielisen yläluokan ahtaalle ajama. Suomessakin on esitetty

voimakkaita vaatimuksia ruotsalaisuuksien poistamiseksi ja tämäkin ilmiö jatkoi elämäänsä vielä

kauan 1800-luvun jälkeen. (Paunonen 1996: 545–548.) Lainanantajakieli on samaistettu

dominoivaan valtaan (Mäntynen 2003a: 38), eli kyse on pohjimmiltaan vallan siirtämisestä omiin

käsiin. Tällöin on luonnollista, että esiintyy kielen puhdistamispyrkimyksiä.

Setälän kuvauksessa on vielä yksi tyyppi: tarkoituksenmukaisuuskanta. Sen mukaan

kirjakieleen tulee ottaa sitä, mikä tarkoitustaan parhaiten palvelee ja ilmaisee asiat parhaiten.

Esimerkiksi parhaiden kirjailijoiden kieli on tällä tavalla tarkoituksenmukaista. (Setälä 1894: 16–

17.) Tarkoituksenmukaisuus on toisin sanoen yksitulkintaisuutta (Mäntynen 2003a: 167–168).

Tarkoituksenmukaisuuskantaa on jonkin verran käytetty myös kielioppaissa, mutta harvakseltaan.

Kansallisromantiikan perinne jatkuu edelleen 2000-luvulla kielioppaissa ja erityisesti

kielenkäyttäjissä. Pentti Leinon mukaan tavallisen kielenkäyttäjän ajatteluun on iskostunut käsitys,

että on olemassa oikeita ja virheellisiä ilmauksia ja siksi kaivataan auktoriteetin selkeää ratkaisua

(P. Leino 2002: 339). Paunosen mukaan tällaisessa ajattelussa näkyvät yhä 1800-lukulaiset

kieliopillis-puristiset kielenohjailuperiaatteet. Tavallisten kielenkäyttäjien asenteet ja mielikuvat

kielenohjailusta ovat muuttuneet hitaammin kuin kielen ohjaajien asenteet. (Paunonen 1996: 544–

545.) Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin mukaan 2000-luvun kielenkäyttäjien, jolla tässä

tarkoitetaan maallikoita erontekona lingvisteihin, käsityksiin normista kuuluu arvottavuus ja

suppeus. Maallikko ei erota luonnollisia normeja ja koulussa opetettuja preskriptiivisiä normeja.

Myöskään kieltä ja sen puhujia ei eroteta toisistaan, mikä taas vaikuttaa suhtautumiseen kielen

variaatioon: siihen voi latautua assosiaatioita, joiden taustalla on voimakkaita stereotypioita. Tämä
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nykyisten kielenkäyttäjien kuvaus voisi olla pitkälti samantyyppinen, jos se siirrettäisiin

kielioppaiden edustamiin kielikäsityksiin. 2000-luvun kielenkäyttäjien kielikäsityksiä on kuvattu

kansanlingvistiikassa kaaviolla, joka vastaa kokolailla pian käsittelyyn tulevien kielioppaiden

edustamaa kielikäsitystä. Kaaviossa kieli on abstrakti, virheetön ideaali, josta on sitten erilaisia

huonompia versioita seuraavasti: kieli → hyvä kieli → tavallinen kieli → murteet, virheet.

Havainnollisuuden vuoksi todettakoon, että vastaavasti lingvistinen näkemys kielestä on

päinvastainen: variaatio, erilaiset idiolektit ja murteet muodostavat yhdessä kielen. (Vaattovaara &

Soininen-Stojanov 2006: 225–226.)

4. KIELIOPAS-GENRE SYNTYY

Tutkielman tutkimusaineisto koostuu 13 eri kielioppaasta, joista vanhin on vuodelta 1917 ja

uusimmat vuodelta 2006. Tässä luvussa esitellään niiden taustoja ja kielikäsityksiä. Irmeli

Pääkkönen on esittänyt oivan yleiskuvan 1900-lukulaisten suomalaisten kielioppaiden ja

kielenhuollon pääpiirteistä:
Myöhemmin, tähän päivään asti, ovat monet kuuluisat kielentutkijat ja huoltajat kiistoin keskustelleet
näkemyksistään; on mietitty, onko kirjakielemme puutarha vai kansallispuisto. Suomen
kielenhuoltajissa on ollut itseviisaita ja kaukaa viisaita, uutteria puurtajia ja laajojen näkemysten
esittäjiä. Aina silloin tällöin ovat sapelit kalahdelleet ja murteetkin joskus taistelleet, on julkaistu
kielioppi ja sille vastakielioppi. ”Huonoa ja hyvää suomea” sai vastaansa ”Hyvää, vapaata suomea”,
mistä kolmas tekijä sai aiheen antaa harjoituskirjansa nimeksi ”Hyvääkin parempaa suomea”.
(Pääkkönen 1997)

Ideologia ja käsitykset kielestä ovat harvoin suoraan esille asetettuina ja tavallisesti ne

heijastuvat käsiteltävien asioiden ja käsittelytavan kautta enemmän tai vähemmän implisiittisesti.

Useimmissa oppaissa on kuitenkin eräs osa, jossa niitä saatetaan jonkin verran valottaa aivan

suorallakin käsittelyllä. Tällaisia ovat erilaiset esipuheet ja johdantoluvut. Seuraavassa tarkastellaan

näitä lukuja ja tutustutaan tässä tutkielmassa ensi kertaa lähemmin aineiston kielioppaisiin. Samalla

pyritään selvittämään aikakauden yleistä ajankuvaa, jotta voidaan paremmin ymmärtää oppaiden

näkemyksiä ja esitystapoja. Kielioppaissa annetuista kieliohjeista välillisesti paljastuvia ideologioita

ja kielikäsityksiä tarkastellaan myöhemmin erikseen luvuissa 5 ja 6.
Kielioppaiden tavallisin sisällön jäsentely on tehty kieliopillisesti. Ulkopaikallissijat

on tavallisimmin sijoitettu teoksen lauseopilliseen osastoon ja siellä omaksi kokonaisuudekseen tai

muiden paikallissijojen yhteyteen. Usein niitä koskeva yläotsikko on vierasta vaikutusta tai muu

vastaava. Esitystapana on yleisesti esittää ensin virhe ja sitten sen korjaus luettelomaisesti. Tämä

koskee aineistoon valittuja kielioppaita – aineiston oppaita aiemmin kirjoitetut oppaat ovat

toisenlaisia. Voitaisiinkin ehkä sanoa, että tässä mielessä jossain määrin Saratie ja aivan erityisesti

Saarimaa loivat nykyisenkaltaisesti jaotellun ja jäsennellyn opasmallin.
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Monilla oppailla yhteinen piirre on se, että niiden virheaineisto on kerätty

sanomalehdistä ja opiskelijoiden kirjoitelmista. Esimerkiksi Saarimaa kokosi aineistonsa pitkälti

sanomalehdistä. Kun virheaineisto keskittyy pelkästään yhteen tai kahteen kielimuotoon, on

vaarana, että kielen variaatio unohtuu. Tämä näkyykin monissa oppaissa siten, että niiden antamat

ohjeet ulotetaan koskemaan kaikkea kieltä. Nordlundin mukaan variaation poistaminen onkin ollut

kielenohjailun keskeinen kohde. Kirjakielestä variaatiota pyritään yhä vielä poistamaan

kielioppaiden avulla. Oppaat taas keskittyvät hyvinkin pieniin kielen yksityiskohtiin. Tätä on

kutsuttu hyperstandardisaatioksi. Kirjakielen kehitysvaiheen kielenohjailussa ja nykyisessä

kielenohjailussa noudatetaan siis samantyyppisiä periaatteita, vain kohteet ovat erilaisia. (Nordlund

2004: 290–291.)

Suomalainen kielenhuolto ja oikeakielisyystyö ovat saaneet toimia melko itsenäisesti ja

vapaasti. Kolehmaisen mukaan kielenhuollon historiassa on hyvin harvinaista valtiovallan

puuttuminen yksittäisiin kielenkäytön ohjeisiin. Näin on tapahtunut vain, kun asialla on ollut tärkeä

merkitys yhteiskunnallisesti. (Kolehmainen 2009c: 14.) Kielioppaiden kirjoittajat ovat siis saaneet

vaikuttaa suomen kieleen siten kuin ovat parhaaksi katsoneet. Suomen kielessä ei tässä mielessä ole

ollut virallista kielenhuoltoa valvomassa. Sen sijaan on pyritty noudattamaan erilaisten

auktoriteettien, kuten kielilautakuntien ohjeita, ja tukeuduttu kielioppiin, joten ei ole syytä

myöskään sanoa, että kukin oppaan kirjoittaja olisi keksinyt kaiken kirjoittamansa itse.

Kappaleissa 4 ja 5 ei ole tarkoitus arvostella vanhoja kielioppaita, niiden antamia

ohjeita ja perusteluja tai niiden kirjoittajia, vaan tarkastella ja selvittää oppaiden kirjoittajien

käsityksiä ulkopaikallissijoista kunakin vuosikymmenenä 1917–2006. Jokainen kieliopas, tutkielma

ja kirjoittaja on oman aikansa tuote ja sellaisenaan historiallisesti kiinnostava jälkipolville. Myös

Herlin on huomauttanut kunkin käytännön ja kirjallisen tuotteen omaan aikaansa suhteuttamisesta

(2000).

4.1 1910-LUKU – ENSIMMÄINEN NYKYMUOTOINEN KIELIOPAS

Aineiston vanhin kieliopas, Allan Saratien Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita on peräisin

vuodelta 1917. Mielenkiintoinen seikka on se, että jo tuolloin toinen tämän oppaan tarkastajista on

ollut maisteri Emil Saarimaa (Saratie 1917: 6), joka sittemmin nousi erittäin keskeiseksi hahmoksi

suomalaisessa kielenhuollossa. Saratien opas perustuu osittain Knut Cannelinin oppaaseen, jota

käsiteltiin alaluvussa 3.3, mutta Saratien opas on laajempi (Vesikansa 1978: 165).  Saratien opas on

Vesikansan mukaan ollut omana aikanaan luotettava kielenkäytön ohjekirja, sillä se perustui

aikansa kielentutkimukseen ja julkisessa keskustelussa käsiteltyihin oikeakielisyyskysymyksiin

(Vesikansa 1978: 165).
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Saratien opas muistuttaa käsittelytavoiltaan ja jaotteluiltaan myöhempien

suomalaisten kielioppaiden tavallisinta käsittelytapaa, jossa esitellään aina ensin kielivirhe ja sitten

sen korjaus. Tämä tapa, niin kutsuttu virhekirjoitus on ollut yleisesti käytössä myös esimerkiksi

Virittäjän palstoilla ja sen tarkoitus on ollut normin valvonta ja vahvistaminen (Kangas 1988: 72).

Perinne on lähtöisin ilmeisesti kansallisromantiikasta, jossa jokainen kielenkäyttötilanne nähtiin

potentiaalisesti joko normia rikkovana tai vahvistavana (Herlin 2002: 409). Saratien opas ei ole

vielä aivan niin kieliopillisesti jäsennelty kuin myöhemmät oppaat, mutta suunta on kehityksessä

selvä.

Saratien opas on erityisen mielenkiintoinen myös ideologian kannalta, sillä se

heijastaa hyvin 1900-luvun alun kielenhuoltokäsityksiä, tai ajanmukaisempaa termiä käyttäen

oikeakielisyyskäsityksiä (vrt. Rintala 2000), ja Saratie myös selostaa ajatuksiaan hyvin

suorasanaisesti. Saratien oppaassa näkyy ja kuuluu 1900-luvun tyypillinen ajattelutapa, joka toistuu

ajan myötä lientyvänä myöhempien 1900-luvun ja osin suorastaan poistuvana 2000-luvun alun

kielioppaissa. Tästä ajattelutavasta selkeän näytteen antakoot teoksen alkusanat:
Kielen tulee olla puhdasta ja virheetöntä, koska se on kansan hengen paras ilmaisumuoto. Kieli ei saa
olla virheellistä senkään vuoksi, että virheet kääntävät huomion itseensä, pois pääasiasta. (Saratie 1917:
4)

Kansallisromanttiset ajattelutavat jatkuivat siis 1900-luvullakin: kansan kauneuden tulee heijastua

kielen kauneudessa, mikä taas tarkoittaa kielen puhtautta ja virheettömyyttä (Herlin 2002).

Toisaalta Saratie näkee myös kielen välineenä, joka virheellisenä ei heijasta sillä

ilmaistuja ajatuksia yhtä hyvin kuin virheettömänä. Aikakauden mukaisia ovat myös teoksen

ensimmäisessä kappaleessa I. Oikeakielisyysharrastuksen elvyttäminen esitetyt ajatukset. Kappale

alkaa kansallisromanttisella lainauksella:
Suomen kieli, Suomen mieli, niis’ on suoja Suomenmaan (Saratie 1917: 5).13

Tämän jälkeen Saratie moittii aikansa kielenkäyttöä. Hän selvästikin katselee 1800-luvulla

tapahtunutta kirjakielen luontityötä jo historian tapahtumana:
Suomen kielen käytäntö nykyisin sekä puheessa että kirjoituksessa on vielä tavallisimmin niin
virheellistä, muukalaisvoittoista ja yhtenäisyyttä puuttuvaa, että sen parantamiseksi tarvitaan runsaasti
sitkeää työtä. Kielemme nuoruus sivistyskielenä on tietysti suurelta osalta syynä tuohon epäkohtaan,
mutta vain osalta. Suurena syynä pitäisin yleistä välinpitämättömyyttä ja sivistyselämämme
pintapuolisuutta sekä tehokkaimpana korjauskeinona kaikkien harrastuksen kiinnittämistä
oikeakielisyysasiaan. Jokainen huolimaton kynänjälki, jokainen yksityinen sana- tai pilkkuvirhekin ovat
rikkaruohoja, jotka on mahdollisimman vähiin kitkettävä ihaillun ja sointuisan suomen kielen
vainioilta. (Saratie 1917: 5.)

Virheellisyys ja yhtenäisyyden puutos tarkoittavat kansallisromanttisessa mielessä kauneuden

puutosta ja heijastavat ihmismielen tilaa (Herlin 2002). Ajatus muukalaisvoittoisuudesta taas on

13 Saratie ei mainitse lainauksensa lähdettä, mutta tämä on katkelma August Ahlqvistin kirjailijanimellään A. Oksanen
kirjoittamasta runosta Nouse, lennä suomen kieli.
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luultavimmin 1800-luvun perintöä. Silloinhan oli todella tarpeen puhdistaa kirjakieltä aiempien

vuosien ja vuosisatojen ruotsalaisperäisistä aineksista jo aivan yleisen ymmärrettävyydenkin takia,

mutta jostain syystä tämä puhdistusoperaatio jatkui pitkään vielä paljon myöhemminkin. Sen jäljet

näkyvät vielä 2000-luvunkin kielioppaissa. Näkemykset rikkaruohoista, kitkemisestä ja

kielenkäyttäjien välinpitämättömyydestä kuuluvat nekin suomalaisen kieliopas-genren keskeisiin

ajattelutapoihin, jotka jatkuvat sittemmin monilla kielioppaan tekijöillä. Kannanottojen värikkyys

tosin lievenee huomattavasti ajan myötä. (Kääriäinen 2005: 69, vrt. myös Leino 1989.) Tällaisia

kielivirheisiin ja kielenkäyttäjiin liittyviä ankaria ajattelutapoja esiintyy aikakauden

kielentutkijoillakin, August Ahlqvistia on sanottu heistä näkyvimmäksi (Paunonen 1996: 545).

Ankaruudestaan ja kovasanaisuudestaan tunnettuna sekä erittäin merkittävänä ja keskeisenä

kielimiehenä Ahlqvistilla on mahdollisesti ollut jonkinlaista vaikutusta tähän käytäntöön, sillä

Ahlqvist vaati tiukasti kielen kritiikkiä. (Paunonen 1976: 368.) Paunosen mukaan Ahlqvistin

vaikutus kielelliseen ilmastoon on ulottunut pitkälle 1900-luvun puolelle (Paunonen 1993: 83).

Kovasanaisuus on kuulunut kieliopas-genreemme keskeisenä sekä yleisemminkin suomalaisen

kielenhuollon tyyliin (Kankaanpää 2006 ja luku 5). Tapa lienee yleisellä tasolla peräisin

kulttuurista. Ihmiset olivat uskoneet kovan kurin ja kovien rangaistusten voimaan vuosisatoja, joten

ei olisi ihme, vaikka se heijastuisi kielioppaissakin vielä 1900-luvullakin ankaruutena

kielenkäyttäjää kohtaan. 1800-luvulla uskottiin yleisesti, että kunnon ihmisiä tehtiin ruoskan avulla

sekä rikollisista että lapsistakin, pojat oppivat latinaa parhaiten pieksämällä ja piiat ahkeriksi

korvapuusteilla. Piiskaaminen ja häpeäpaalu olivat yleisiä rangaistuksia niinkin myöhään kuin

vuoteen 1894. (Utrio 2006: 37, Anttila 1985: 54–55.) Muun muassa Saratien, Ahlqvistin sekä

joidenkin myöhempien kielioppaiden kirjoittajien tiukka ja negatiivinen ennakkoasenne

kielenkäyttäjää kohtaan – tiukat säännöt ja ankarat moitteet – voi siis olla aikakauden yleisistä

kulttuurisista käsityksistä juontuvaa.

Saratie ilmoittaa kirjoittaneensa kielioppaansa auttamaan tätä rikkaruohojen

kitkemistyötä, mutta arvelee teoksestaan olevan hyötyä ainoastaan puhujille ja kirjoittajille, joilla on

alkeistietoa ja opinhalua ja jotka ovat tutustuneet kielenkäyttöön kirjallisuuden avulla (Saratie 1917:

5–6).



47

Seuraavassa on ote Saratien teoksen sisällysluettelosta:
I. Oikeakielisyysharrastuksen elvyttäminen.
Johdanto
Oppineet ja kirjailijat
Keskisivistyneet, sanomalehdet
Kansakoulunopettajat, kuntain ja maalaisseurain toimihenkilöt
Kustantajat, tusinakirjailijat, kolporttöörit [kulkukauppiaat]
Liikekieli
Suuri yleisö

(Saratie 1917: 125.)

Sisällysluettelossa huomio kiinnittyy sen jaotteluun: on selvästi erilaisia kielenkäyttäjäryhmiä, jotka

muodostavat hierarkkisen systeemin. Tämän tekee ymmärrettävämmäksi suhteuttaminen muuhun

ajankuvaan. Luokittelussa näkyvät sääty-yhteiskunnan ajattelutavat. Virallisesti neljään säätyyn

perustuva sääty-yhteiskunta vallitsi Suomessa aina 1850-luvulle asti (Utrio 2006: 128), mutta tämän

jälkeenkin ihmiset olivat hyvin pitkään tarkkoja luokastaan ja asemastaan. Utrio kuvaa Saratien

oppaan ajan luokka-ajattelua toteamalla, että pelkkä työläiseksi tunnustautuminen oli vaikeaa.

Esimerkiksi midinetti nälkäpalkallaan oli liian hieno tupakkatehtaan tyttöjen seuraan. (Utrio 2006:

61.) Vielä vuosikymmeniä myöhemminkin 1950-luvulla ihmiset luokittelivat itsensä ja asemansa

aina jollain tavalla (Hyvärinen 2004). Tätä taustaa vasten Saratien kielenkäyttäjien jaottelu tulee

ymmärrettäväksi. Eri kielenkäyttäjäluokat tarvitsivat kukin omanlaistaan opastusta – tai

paremminkin ojennusta, sillä Saratie sitten ruotii hyvinkin kovin sanoin näiden luokkien

kielenkäyttöä.

Kiivas asenne on Saratien ja Saarimaan kielioppaita yhdistävä seikka. Toinen yhteinen

piirre on niiden syntytapa. Saratie on kerännyt kielioppaansa aineiston:
tunnetuilta kynänkäyttäjiltä ja kirjailijoilta, joiden jo pitäisi tietää mitä kirjoittavat ja panna huolta
julkaisujensa kielelliseen puoleen (Saratie 1917: 6).

Vastaavasti Saarimaa, johon palataan seuraavassa on keräillyt oman aineistonsa

lehdissä, radiossa, koulussa ja muualla näkemistään ja kuulemistaan kielivirheistä. Tästä syystä

molemmat oppaat myös ovat pitkälti luetteloita näistä virheistä. Saarimaan opas vain on tuntuvasti

laajempi.

4.2 1930-LUKU – VUOSISADAN KESKEISIMMÄKSI NOUSEVA KIELIOPAS

ILMESTYY

1920-luku oli kielioppaiden kannalta melko hiljaista aikaa. Saarimaa piti jo radioesitelmiä ja kokosi

virheaineistoa tulevaa kieliopastaan varten. Itsenäistyminen vuonna 1917 ja vuonna 1918 käyty

sisällissota ja sen seuraukset ilmeisesti eivät kuitenkaan erityisesti vaikuttaneet tähän hiljaisuuteen

(vrt. Häkkinen 1993: 18–21).
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Sitä hartaammin olikin sitten odotettu Saarimaan vuonna 1930 ilmestynyttä kieliopasta

Huonoa ja hyvää suomea. Vesikansa toteaa sen perustuvan Saarimaan radiossa pitämiin

oikeakielisyysesitelmiin, jotka Saarimaa sitten kokosi oppaaksi. Huonoa ja hyvää suomea

muistuttaa kooltaan ja osin sisällöltään Saratien Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita -opasta.

Saarimaan teos on kuitenkin kattavampi ja siitä otettiinkin uusi painos heti vuoden kuluttua. Tässä

tutkielmassa Saarimaalta on mukana yhteensä kolme kieliopasta, kahta muuta opasta käsitellään

seuraavassa alaluvussa. Saarimaan oppaiden on katsottu edustavan aikansa virallista

oikeakielisyyskantaa, koska Saarimaa tarkastutti oppaansa kielenhuollon auktoriteettiaseman

saavuttaneella Suomalaisen kirjallisuuden seuran kielivaliokunnalla. (Vesikansa 1978: 165.)

Saarimaa tosin oli itse mainitun kielivaliokunnan jäsen sen perustamisesta alkaen lähes

kuolemaansa asti (Kolehmainen 2009a: 11), mikä ehkä hieman heikentää kielivaliokunnan

painoarvoa argumenttina tässä kohtaa. Saarimaan oppaita oli hartaasti odotettu, sillä ne olivat

ensimmäisiä laajoja ja järjestelmällisiä kirjakielen ohjekirjoja. Ne saivatkin laajan levikin, mutta

myös laajan vastustajakunnan liian puristisuutensa vuoksi. (Vesikansa 1978: 165.)

Kolehmainen on todennut Saarimaan nousseen tämän kielioppaansa myötä johtavaksi

oikeakielisyyden auktoriteetiksi ja vaikuttaneen monien oikeakielisyysseikkojen ja kielen sääntöjen

vakiintumiseen (Kolehmainen 1996: 58–59). Tämä myös näkyy ensin 1940-luvulla ja sitten 1960-

luvulta lähtien tämän tutkielman aineistossa: Saarimaa tuo kielioppaiden käsittelyyn suurimman

osan kaikista ulkopaikallissijoihin liittyvästä oikeakielisyysaineistosta ja Saarimaan antamia ohjeita

toistellaan vuosikymmenestä toiseen. Myös Kolehmainen on todennut, että iso osa kielenhuollon

nykyisistä ohjeista on peräisin Saarimaan kielioppaista ja periytynyt myös muihin kielioppaisiin

(2009a: 11, 15). Monet Saarimaan virhe-esimerkeistä vaikuttaisivat olevan alun perin lähtöisin

Virittäjästä. Osa on hyvinkin vanhoja, 1800-luvun puolelta. Saarimaa tuntuu keränneen

Kielenoppaaseen huolellisesti mukaan kaiken Virittäjässä julkaistun. Tähän viittaa myös Saarimaan

näkyvin arvostelija Lauri Kettunen (1949: VII).

Saarimaa on saanut vaikutteensa Saksasta. Saksalaisen kielenhuollon keskeisin tavoite

oli puhtaus, joka ilmeni purismina. Saarimaa ihaili Saksan kielenhuoltotoimintaa ja

oikeakielisyysharrastusta ja -valvontaa. Niinpä Huonoa ja hyvää suomea -teoksen päätavoitteeksi

tuli svetisismien poistaminen kielestä. (Kolehmainen 2009b.)

Saarimaan Huonoa ja hyvää suomea -oppaan esipuhe on varsin niukkasanainen. Hän

toteaa, että huonon suomen esimerkkivarasto karttui paitsi radioesitelmiä tehdessä myös erilaisissa

kielentarkastustehtävissä. Samoin hän on täydentänyt huonon suomen esimerkkejään Virittäjän

oikeakielisyyskirjoituksista. Kielenainesten esitysjärjestys noudattaa Saarimaan mukaan vallitsevaa

koulukieliopin käytäntöä, jota edustavat Setälän ja Airilan oppikirjat. (Saarimaa 1930: 3.)



49

Saarimaalla on siis jo esipuheessa nähtävissä selkeästi käsitys kielen jaoteltavuudesta huonoon ja

hyvään – kuten teoksen nimessäkin. Kielioppi ja kieliopinmukainen esitysjärjestys on myös

keskeinen.

Aiemmin puheena olleen, tutkimusaineistoon kuulumattoman Cannelinin kielioppaan

uusi painos julkaistiin vuonna 1931, joten sekään ei vielä tässäkään vaiheessa ollut vanhentunut

huolimatta erilaisuudestaan – ilmeisesti kirjakieli yhä kaipasi myös Cannelinin oppaan kaltaista

ohjailua. Myös Saarimaa arvosti Cannelinia eikä sisällyttänyt omaan oppaaseensa juurikaan

oikeinkirjoitusseikkoja siksi, että ne oli esitetty Cannelinin oppaassa (Kolehmainen 1996: 58).

1930-luvun alun jälkeen alkoi kielioppaiden hiljainen kausi, jota jatkui pitkälle

toistakymmentä vuotta  – olisiko II maailmansota vaikuttanut tähän.

4.3 1940 -LUKU – SAARIMAA VOITTAA TAISTELUN

1940-luvun jälkipuolisko oli kielioppaiden myrskyn kautta. Saarimaa julkaisi vuonna 1947 uuden

teoksensa Kielenopas. Hän toteaa, että teoksesta piti tulla Huonoa ja hyvää suomea -oppaan kolmas

painos, mutta uutta aineistoa on kertynyt niin paljon, että syntyikin uusi teos (Saarimaa 1947: 5).

Kielenoppaassa jatkuvat Huonoa ja hyvää suomea -oppaan puristiset painotukset (Kolehmainen

2009b: 27). Tämän tutkielman aineistoon kuuluvat Huonoa ja hyvää Suomea (1930) ja vuoden

1947 Kielenopas sekä kaksikymmentä vuotta myöhemmin ilmestynyt vuoden 1967 painos

Kielenoppaasta. Kielenoppaan kahden eri painoksen mukaan ottamisen syynä ovat niissä

tapahtuneet muutokset, lähinnä kannanottojen lieventymiset tai tiukentumiset. Vuoden 1967

Kielenopas on myös teoksen ensimmäinen kokonaan tarkastettu painos (Vesikansa 1978:167).

Tarkastajana on toiminut Paavo Pulkkinen, jonka omakin opas on mukana tutkielman aineistossa.

Saarimaan oppaat ovat myös 1900-luvun merkittävimmät kielenhuollon opaskirjat ja Saarimaa

oppaineen on saanut paljon seuraajia. Kolehmainen toteaa, että Kielenopas ehti muokata monen

sukupolven käsitystä kielenhuollosta. Muita kielenkäyttöoppaita ei juuri ilmestynyt sen aikoina.

(Kolehmainen 2009b: 27.)

Saarimaa toteaa, että hän on pyrkinyt kehittämään vuoden 1947 Kielenoppaan

hakemiston oikeakielisyyssanastoksi, mutta esimerkiksi käytännöllisiin tyylikysymyksiin hän ei

ikäväkseen ole vielä voinut puuttua. Saarimaa korostaa ottaneensa ohjeissaan huomioon

Suomalaisen kirjallisuuden seuran tähänastiset kannanotot sekä Virittäjässä esitetyt mielipiteet.

Myös Kielivaliokunnan sihteeri Hannes Teppo on lukenut yhden korjausvedoksen. Saarimaa

huomauttaa myös, että hänen aivan omia neuvojaan on vähän. Hän on myös varma, ettei

Kielivaliokunta hylkäisi niitä, jos lautakuntaan vedottaisiin. (Saarimaa 1947: 5.) Tässä tosin tulee

muistaa, että Saarimaa oli itse Suomalaisen kirjallisuuden seuran kielilautakunnan jäsen ja hän
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kuului myös Virittäjän toimituskuntaan yli viisikymmentä vuotta. Oppaidensa julkaisun aikana hän

oli Virittäjän päätoimittaja. (Kolehmainen 2009a: 11.) Koivusalo onkin todennut, että Saarimaan

neuvot olivat pitkälti yksittäisten tutkijoiden mielipiteitä (Koivusalo 1985), vaikka ne olikin kenties

julkaistu Virittäjässä. Saarimaa ei tässä esipuheessaan puhu enää suoraan huonosta kielestä, mutta

sen sijaan puolustaa teostaan voimakkaasti. Tähän lienee ollut syytäkin, sillä vastustajiakin oli, ja

jopa vastakieliopas.

Vuoden 1967 Kielioppaan painoksessa ei ole Saarimaan esipuhetta, sillä Saarimaa

ehti kuolla hieman ennen teoksen painamista. Vuoden 1955 painokseen hän sen sijaan kirjoitti

esipuheen, joka eroaa edellisestä vuoden 1947 esipuheesta siinä, että hän perustelee vielä laajemmin

antamiensa ohjeiden yleistä hyväksyntää. Vuoden 1955 esipuheessa Saarimaa katsoo, että erilaiset

lisäykset ja tarkastukset Kielenoppaaseen ovat tulleet aina vain tarpeellisemmiksi vilkastuneen

kielenhuollon takia. Ohjeita on tullut aina vain lisää: Suomen Akatemian kielilautakunnan

pöytäkirjoja oli vuoden 1954 loppuun mennessä jo 78 kappaletta, ja myös Nykysuomen sanakirja,

joka oli ehtinyt ilmestyä t-kirjaimeen asti, on tuonut runsaasti uusia oikeakielisyysohjeita.

(Saarimaa 1955: 5.) Tästä havaitaan, että Saarimaakin on ryhtynyt käyttämään oikeakielisyyden

rinnalla uutta termiä kielenhuolto 1950-luvulla. Saarimaa jatkaa, että muina lähteinä ovat Virittäjän

oikeakielisyyskirjoitukset ja Saarimaan itsensä sanomalehdistä ja kirjallisuudesta poimimat

esimerkit.

Kielilautakunta ja Nykysuomen sanakirja ovat Saarimaan mukaan niin arvovaltaisia,

puolivirallisia oppaita, että ne ovat norma loquendi, kielenkäytön laki, jota ilman nykyaikainen

sivistyskieli ei voi olla. Kielilautakunta on myös käsitellyt kysymyksiä, joita Saarimaa on pyytänyt

sitä käsittelemään. (Saarimaa 1955: 5.) Viimeisin huomautus saattaa olla Saarimaan vastaus

Kettusen epäilyyn, ettei ole aivan itsestään selvää, että Kielivaliokunta noin vain hyväksyisi kaikki

Saarimaan esittämät oikeakielisyyssäännöt (Kettunen 1949: V). Saarimaalle lähdeauktoriteettien

tärkeys on selvästi noussut yhä merkityksellisemmäksi vuosien myötä.

Lauri Kettunen kirjoitti vuonna 1949 ilmestyneen oppaansa Hyvää vapaata suomea

vastineeksi Saarimaan vuonna 1947 ilmestyneelle Kielenoppaalle. Teos on niin tarkoin Saarimaan

teoksen vastine, että niitä on luettava yhtäaikaisesti tai tunnettava ne läpikotaisin ymmärtääkseen

kaikki viittaukset. Kettunen on hyvin monissa asioissa aivan eri mieltä kuin Saarimaa, mutta

Saarimaa sai suuremman kannatuksen omana aikanaan. Ehkä voidaan ajatella myös, ettei Saarimaa

saanut kunnon vastustakaan, sillä Kettusen opas oli lähes ainoa pitkään aikaan ilmestynyt kieliopas

Saarimaan teoksen lisäksi. Kettusen oppaan käytettävyyttä ei parantanut se seikka, että se oli

kirjoitettu vastineeksi toiselle oppaalle. On mahdotonta sanoa, mitä olisi tapahtunut, jos Kettunen

olisi kirjoittanut oppaansa itsenäisesti. Vasta myöhemmin Kettusen arvostus
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kielenhuoltokysymyksissä on noussut ja monet hänen kannanottonsa ovat sittemmin saaneet tukea

(Kolehmainen 1996: 61, Rintala 1985: 78). Kettunen esimerkiksi puolusti tavan adessiivia jo

vuonna 1949, mutta kielenhuollon hyväksymäksi tavan adessiivi nousi vasta 2003. Kettunen myös

oli kirjakielen normituksen asiantuntija, olihan hän koko elämänsä seurannut tiiviisti kirjaviron

kehitystä (Koivusalo 1985).

Kettunen tulikin kielioppaiden osalta tunnetuksi parhaiten juuri Saarimaan

vastustajana. Teoksensa useampisivuisessa alkulauseessa Kettunen kirjoittaa:
Tämän kirjan nimi on ollut valmiina liki kaksikymmentä vuotta eli siitä saakka, kun ilmestyi maist. E
A. Saarimaan ”Hyvää ja huonoa suomea”. Vasta kesällä 1947, luettuani saman tekijän juuri
ilmestyneen ”Kielenoppaan”, jossa yhtenään on entistä ahdistavampaa kielen kahlitsemista, näytti
olevan pakko ryhtyä aikaansaamaan jotakin vastapainoksi. (Kettunen 1949: V.)

Kettunen myös kyseenalaistaa Saarimaan Kielenoppaan alkulauseessa esittämän vakuutuksen, että

Kielenoppaan sisältö olisi jo vanhastaan hyväksyttyä asiaa. Kettunen ei ole myöskään vakuuttunut,

että Kielivaliokunta ilman muuta hyväksyisi tarvittaessa kaiken, mitä Saarimaa sanoo omalla

suullaan. (Kettunen 1949: V.) Mitä tulee ulkopaikallissijoihin, Saarimaan esittämät näkemykset

kyllä tuntuisivat perustuvan Virittäjässä julkaistuihin kirjoituksiin monilta osin (joukossa myös

Saarimaan itsensä kirjoituksia), mutta kuten Kettunenkin epäili, sääntöjen nimittäminen vanhastaan

hyväksytyiksi ei välttämättä ehkä ollut kaikilta osin aivan paikallaan. Esimerkiksi adessiivin

joitakin käyttöyhteyksiä koskeva keskustelu svetisismeistä näyttäisi olevan lähtöisin pitkälti

Virittäjän sivuilta, mutta on erittäin vaikea löytää sitä alkuperäistä lähdettä, joka perusteli nämä

tietyt adessiivin käytöt svetisismeiksi tai joka myöhemminkään perustelisi tätä. Ei olisi suinkaan

ensimmäinen kerta, kun suomalaisessa kielenhuollossa on vakiinnutettu jotakin yleiseksi

käytännöksi ja nimitetty sitä vanhastaan vakiintuneeksi tiedoksi miettimättä enempää asian taustoja.

Tällaista on havaittu aiemmin suomen kielen partikkelien osalta (Herlin & Seppänen 2003).

Kettunen arvostelee myös aikansa kielenhuoltoa. Hän katsoo, että nykyisin kiistellään

oikeakielisyyskysymyksistä vähemmän kuin ennen, koska yhdenmukaistamispyrkimyksen vuoksi

vastustajan ääntä ei lasketa kuuluville ja toimikunnatkin valitaan sitä silmällä pitäen. Tällä hän

saattaisi viitata Saarimaan toimintaan kielivaliokunnassa ja Virittäjässä. Kielialueista laajin,

itäsuomalainen kielialue ei ole juurikaan toimikunnissa edustettuna. Kettunen katsoo, että

oikeakielisyyskiistojen perimmäisenä syynä on yleensä se, millaisessa kieliympäristössä kukin

asianosainen on kasvanut. Kettunen ei halua julistaa uutta murteiden taistelua, vaan toivoo

kansankielen entistä laajemmassa mielessä tapahtuvaa huomioonottamista. Pariinkin otteeseen

Kettunen toteaa, että kirjakielen jo vakiintuneet käytännöt on kuitenkin säilytettävä. (Kettunen

1949: VI, VII.) Kielenhuollossa on myöhemminkin noudatettu tätä samaa periaatetta, joka kuului
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Matti Sadeniemen muotoilemana: vakiintuneeseen älä kajoa, mutta ajatus sinänsä ei ollut alkuaan

Sadeniemen vaan kansainvälinen (Koivusalo 1989, Nordlund 2006: 67).

 Kettunen ottaa kantaa myös oman aikakautensa kielenhuollon muotivillitykseen:

svetisismien etsintään kielestä. Kirjakieltä ei tule hänen mukaansa muuttaa hyödyttömästi, mutta

toisaalta sitä ei tule myöskään tehdä vaikeasti hallittavaksi turhilla rajoituksilla. Kettunen pelkää,

että ollaan päätymässä tilanteeseen, jossa kielenkäyttäjä yrittäessään kovasti seurata uusia ohjeita

päätyykin liioittelemaan ja alkaa tuottaa harmia ohjeiden antajille. Erityisesti svetisismien pelossa

on Kettusen mukaan nähty kummituksia keskellä päivää ja tehty mullistavia muutoksia

vakiintuneeseen kieleen. Kettunen muistuttaa, että svetisismien tutkijalta vaaditaan hyvää

kansankielen ja mielellään myös sukukielten tuntemusta. Hän myös katsoo olevan luonnollista, että

kielessä on vaikutteita muista kielistä. Ilman vaikutteita suomikaan ei olisi sivistyskieli. (Kettunen

1949: VI–VII.) Monilta osin tämä kirjoitus voisi olla 2000-lukulaisen kielenhuoltajan kynästä

lähtöisin: lainautuminen nähdään luonnollisena ja välttämättömänä ilmiönä, ja kieli on nähtävä

riittävän kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan todella arvioida, mikä on omaa ja mikä lainattua.

Sittemmin on havaittu, että – aivan kuten Kettunen kirjoittaa – kielestä on pyritty poistamaan

merkitykseltään epäselvänä tai vieraana vaikutteena sellaistakin, mikä on merkitykseltään selvää ja

mikä ei todellisuudessa olekaan yksiselitteisesti vierasperäistä (Koivusalo 1985, Lehtinen M. 1985,

Rintala 1992: 62, Paunonen 1993: 83; 1996: 548, Häkkinen 1994: 473–474, Kolehmainen 2003,

Mäntynen 2003b: 387).

Kettunen toteaa tulleensa jo etukäteen syytetyksi siitä, että pyrkii höllentämään

kielellistä kuria. Hän vastaa, että juuri se onkin hänen tarkoituksensa, mutta on ero kurilla ja kurilla.

Hänen pyrkimyksensä on sallia vapaa liikkuma-ala niissä kohdissa, jotka on väärin perustein haluttu

pakottaa muuttumaan. Kettunen korostaa, ettei hän tahdo aliarvioida Saarimaan panosta suomen

kielen hyväksi, mutta katsoo, että Saarimaa pyrkii tappamaan yhtenään tyyliä. Saarimaa on

Kettusen mukaan myös ottanut valikoimatta käyttöön kaiken kielestä sanotun Kielenoppaaseensa ja

luonut elävälle kielelle vieraan, mekaanisen oikeakielisyysjärjestelmän. (Kettunen 1949: VII.) Se,

että on puhuttu kurista ja vaadittu kuria sekä luotu tiukkoja sääntöjärjestelmiä, ei aikakausi

huomioon ottaen ole mitenkään yllättävää. Näin oli ollut jo vuosisatoja. Ajatus oli, että ilman kovaa

kuria sääntöjä ei noudateta. (Utrio 2006: 37; Anttila 1985: 54–55.) Tässäkin Kettunen on aikaansa

edellä – nykyisin kielenhuoltajat eivät enää harrasta tiukkojen sääntöjen laatimista ja moiti

kielenkäyttäjiä, vaan sen sijaan nykyisen kielenkäyttäjän edellytetään hallitsevan erilaisia tyylejä

(esim. Hiidenmaa 2004: 237).

Kettusella oli vielä eräs kielenhuoltajien pitkäaikainen huoli. Kielenhuoltajat ovat

kuvanneet, kuinka kielenhuoltajilta usein vaaditaan ehdottomia sääntöjä ja selkeitä näkemyksiä
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oikeasta ja väärästä kielestä. (Setälä 1894: 1, Paunonen 1996: 544, Hiidenmaa 2004: 6-7, Leinonen

2006.) Kettunen toteaa:
Tiedän myös, että todetessani muodon tai sanonnan kaksinaisuuden tai moninaisuuden minulta
 tiukataan varmaa »sääntöä», ikään kuin kaikki olisi puristettavissa tai puristettava varmoihin
sääntöihin. Tuo ainainen hassu kysymys, »kumpi on oikein?» on usein harhauttanut ohjeidenkin antajat
kiristämään vaatimuksia mahdottomuuksiin. (Kettunen 1949: VIII.)

Juuri tämä onkin Kettusen ja Saarimaan suuri eroavaisuus: Saarimaa pyrkii ilmoittamaan eri

kielellisistä vaihtoehdoista parhaan purististen symmetriapyrkimysten mukaisesti, Kettunen taas

pohtii näiden vaihtoehtojen taustoja ja tyylieroja, kuten tekevät myös 2000-luvun kielenhuoltajat.

Kettusen teoksessa on niin runsaasti viittauksia Saarimaan vuoden 1947

Kielenoppaaseen, että lukijan on syytä pitää molemmat teokset saatavilla. Tämä seikka – kaksi

kilpailevaa kieliopasta, jotka osoittivat, ettei asiantuntijoillakaan ollut yksimielisiä ja tyhjentäviä

käsityksiä oikean- ja vääränlaisesta kielestä – myös hämmensi suuresti aikalaisia (Paunonen 1996:

550, Vesikansa 1978: 166). Kettunen tuntuu olevan lähes kaikesta eri mieltä kuin Saarimaa. Hänen

on todettu saaneen varsin yksiselitteisen tuomion mm. Matti Sadeniemeltä, joka oli tuolloin

Nykysuomen sanakirjan päätoimittaja, ja jossain määrin myös Jouko Vesikansalta, jonka mukaan

Kettusen teoksen lukija ei voi välttyä vaikutelmalta, että Kettunen purnaa vain purnaamisen vuoksi

(Vesikansa 1978: 166-167). Myös Kolehmainen toteaa, että Kettusta pidettiin kiihkeytensä vuoksi

kiusallisena häirikkönä, joka pyrki tekemään tyhjäksi kielen vakiinnuttajien työn. Tämä vuoksi

Kettusen opas sai erittäin torjuvan vastaanoton eikä siinä olleita hyviä piirteitä huomioitu lainkaan.

Sittemmin kielenhuollon ohjeisiin on tehty muutoksia nimenomaan Kettusen esittämään suuntaan ja

on myönnetty, että monissa kohdin hän oli oikeassa. (Kolehmainen 1996: 61.) Myös Kettunen itse

myönsi joissain kohdissa hieman liioitelleensa, ja hänen teoksensa onkin ajoittain poleeminen

tyyliltään. Saarimaa puolestaan teki Kielenoppaan seuraavaan, vuoden 1955 painokseen joidenkin

ohjeiden lievennyksiä. (Vesikansa 1978: 167.) Lievennyksiä on havaittavissa vielä lisää vuoden

1967 painoksessa.

Jo edellä on todettu Kettusen mahdollisesti ajatelleen monissa kohdin ennemmin

2000-lukulaisesti kuin 1940-lukulaisesti, jos vertailukohtana pidetään Saarimaata ja hänen

kielioppaitaan. Kettusen kielikäsitys saattoi olla aikaansa edellä: hänen pyrkimyksensä oli sellainen

kielellinen vapaus ja avara kielikäsitys, johon 1900-luvun puolivälissä ei oltu vielä valmiita.

Kääriäinen on nimennyt Kettusen ensimmäiseksi kielenhuoltajaksi oikeakielisyysmiesten

aikakaudella siksi, että hän ei yksinomaan kiellä ja tuomitse, vaan ymmärtää myös kielellisen

ilmaisun monimuotoisuuden, keskustelee vaihtoehdoista ja antaa suosituksia (Kääriäinen 2005: 56).

Saarimaan tapaan Kettunenkin on katsonut kielioppaansa alkulauseessa tarpeelliseksi myös luetella

nimeltä arvovaltaiset tahot, jotka ovat oppaan tarkistaneet – hän ei ollut omana aikanaankaan aivan



54

yksin teoksensa takana. Tarkistajia on yhteensä kahdeksan, joukossa mm. Martti Airila ja Eva

Lindén (Kettunen 1949: VIII).

Saarimaan ja Kettusen taistelu oli aikansa tärkeimpiä kielipoliittisia ja -ideologisia

tapahtumia. Se synnytti julkisuudessa laajan ja monelta osin kiivaankin polemiikin, joka sai alkunsa

Kettusen Saarimaahan kohdistamasta arvostelusta. Saarimaa pyrki suhtautumaan nousseeseen

kohuun rauhallisesti, mutta suuren yleisön ongelma oli siinä, että se oli havainnut kielen

asiantuntijoiden olevan eri mieltä siitä, mikä on oikeaa ja mikä väärää kieltä. (Koivusalo 1989.)

Kansallisromanttiset käsitykset vain yhdestä kauneimmasta, symmetrisimmästä ja oikeimmasta

muodosta (Herlin 2002) eivät enää olleet kestävällä pohjalla. Tämän on täytynyt olla radikaali

murros. Esko Koivusalo kuvaa 16.8.1949 julkaistun Helsingin Sanomien pääkirjoitusta:
Siinä puhutaan kriisistä ja kulttuurivaarasta, joka on syntynyt, kun ”kielitieteemme huiput väittävät,
ettei vastustaja osaa äidinkieltään virheettömästi”. Lehti katsoi tämän vaikuttavan ”demoralisoivasti
niihin, jotka ovat saaneet vähemmän oppia”. Kulttuurivaarana lehti piti sitä, että koulunkäynyt
sivistynytkin ajautuu paniikkiin, kun ”ei pysty kirjoittamaan virheetöntä kirjakieltä”. ---: ”On
kansallinen ja valtakunnallinen asia, että nykyisestä kiistasta päästään selville vesille.”  (Koivusalo
1989.)

Kiistasta huolimatta Saarimaan opas nousi erittäin suosituksi vuosikymmeniksi.

Kappaleessa 3.2.6 todettiin E.N.Setälän kielioppien mahdollisesti saaneen niin suuren

ja pitkäaikaisen suosion siitä syystä, että hänen teostensa ote oli pedagoginen ja ohjaileva ja hän

esitti säännöt normatiivisesti ja autoritäärisesti eikä perustele antamiaan ohjeita, mikä selkeytti vielä

osaltaan epäselvää kirjakielen tilannetta (Rintala 1992: 52, Karlsson, F. 2000: 129, Herlin &

Seppänen 2003: 196). Tässä on yllättävän paljon yhtymäkohtia Saarimaahan: Saarimaa oli

ammatiltaan myös opettaja (Koivusalo 1989), hänen kielioppaansa ovat normatiivisia ja

autoritäärisiä, eivät juuri perustele ohjeitaan ja vieläpä ajoittuivat oikeakielisyyskohuun, joka

aiheutti epätietoisuutta suuressa yleisössä ja josta Saarimaan oppaat selvisivät voittajina. Virallinen

kielenhuolto, mm. Kielitoimiston johtaja Matti Sadeniemi, asettautui Saarimaan taakse ja

ankarastikin Kettusta vastaan (Koivusalo 1989, Vesikansa 1978: 166–167). Tietysti suuri yleisö oli

myös tottunut kielioppien ja sittemmin kielioppaiden autoritääriseen tyyliin jo viimeistään 1800-

luvun lopulta Setälän ajoista alkaen ja jo aiemmin August Ahlqvistinkin aikoina. Tällaista

autoritääristä tyyliä ja yhden ainoan oikean osoittamista kielen eri muotovaihtoehdoista on toivottu

ja edellytetty kielenhuoltajilta myöhempinäkin aikoina (Mäntynen 2003b: 387, Ikola 1994). Heikki

Paunonen on myös kirjoittanut, että ankarien puutarhurien henki jatkui pitkälle 1900-luvulle ja että

oikeakielisyysmiehet ottivat kielellisen vallan itselleen sallimatta sitä muille (Paunonen 1993: 83).
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4.4 1960-LUKU – SAARIMAAN SEURAAJAT JULKAISEVAT TYYLIOPPAITA

1940-luvun jälkeen seurasi hiljaisuus 1950-luvulla. Olisivatko myrskyisät kielikiistat lannistaneet

kielioppaiden kirjoittajat, vai mikä lienee ollut syynä siihen, että 1920-luvun lailla myöskään 1950-

luvulla ei juuri tuotettu kielioppaita? Vuonna 1955 ilmestyi kyllä Saarimaan Kielenoppaan seuraava

painos, jota Saarimaa oli jonkin verran muokannut ja tehnyt muutaman myönnytyksen Lauri

Kettuselle, tosin ei kovin monta ulkopaikallissijojen osalta. 1950-luvun lopun kielenhuollon

näkemyksiin on mahdollista tutustua myös radioesitelmien avulla: ne on myöhemmin koottu

kirjaseksi Kielivartio. Yleisradiossa pidettyjä kielipakinoita (Suomen akatemian kielitoimisto

1963). Radiolähetysten järjestäjä oli Suomen Akatemian kielitoimisto, joten ne edustivat aikansa

virallista oikeakielisyyskantaa. Ulkopaikallissijoista lähetyksissä käsiteltiin vain adessiivia ja sen

käyttöä mm. attribuuttina ja adverbiaalina aivan samalla tavoin kuin kielioppaissakin (vrt. kappale

5.2.1 ja 5.2.2). (Suomen akatemian kielitoimisto 1963.)

1960-luvulla alkoi taas tapahtua. Silloin julkaistiin tyylioppaita. Vesikansan mukaan

nekin ovat Saarimaan Kielenoppaan seuraajia (Vesikansa 1978: 168). Niitä voikin hyvällä syyllä

sisältönsä puolesta pitää saarimaalaisina virhe ja korjaus -menetelmää käyttävinä kielenkäytön

oppaina, joissa virheinä pidetyt muodotkin ovat samat kuin Saarimaalla.

Ensimmäisen tällaisen tyylioppaan on kirjoittanut Matti Hako vuonna 1963 ja se on

nimeltään Hyvääkin parempaa suomea. Nimensä puolesta opas liittyy samaan sarjaan Saarimaan

Huonoa ja hyvää suomea -oppaan ja Kettusen Hyvää vapaata suomea -oppaan kanssa, vaikka Hako

toteaakin teoksensa olevan ennen kaikkea tyyliopas huolimatta siitä, että keskeiset

oikeakielisyysseikat on otettu mukaan. Hako on saanut aiheensa käytännön opetustyöstä ja arvioi,

että suomalaisten kirjoitusten tyylitaso on alhainen kenties äidinkielen opetuksessa kauan kestäneen

kieliopin ylivallan takia. (Hako 1963: 5.) Tällainen ajattelu on uutta, mutta siitä huolimatta Hako

myös toteaa, että kielioppi on hallittava, jotta hänen teostaan voi lukea (Hako 1963: 13). Hänen

mukaansa:
Sormin ovat luettavissa ne julkisuuden kansalaiset, joiden puheet ja kirjoitukset eivät herätä
ikävystymistä. Jopa korkeimman yliopistollisen tutkinnon suorittaneet henkilöt jättävät kirjoituksiaan
kielentarkastajalle. Ylioppilaidemme tiedot kielemme rakenteesta ovat heikot ja kielen käytännöllinen
hallinta on epävarma. ---. ---. Kukaan ei kuitenkaan tosissaan uskone, että juuri suomalaisille olisi
ominaista kankea ilmaisutyyli. Esi-isämme sanoivat asiat paremmin ja väkevämmin kuin me.
--- totuus on, että useimpien koululaisten, opiskelijain ja kansalaisten kynänjälki on persoonatonta ja
sameaa. (Hako 1963: 8, 10.)

Hako liittyy kieliopasperinteeseen ankaralla suhtautumisella kielenkäyttäjiin.

Kielenkäyttäjät eivät saa osakseen juurikaan kiitosta kielioppaissa. Lisäksi Hako edustaa

kansallisromanttista näkemystä siitä, että jossain menneisyydessä oli olemassa kieli (tai tyyli), joka

oli parempi kuin nykyinen (Karvonen 1993: 90).
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Toinen tyyliopas on vuonna 1965 ilmestynyt Paavo Pulkkisen Asiasuomen opas,

mutta koska tässä tutkielmassa siitä on mukana vuoden 1977 painos, sitä käsitellään seuraavassa

alaluvussa.

Vuonna 1968 Osmo Ikola julkaisi Suomen kielen käsikirjan, joka ajan mittaan laajeni

ja vaihtoi nimeään. Tässä aineistossa sitä edustaa sen laajempi ja täydennetty versio Nykysuomen

käsikirja vuodelta 1986. Suomen kielen käsikirja, tai myöhemmältä nimeltään Nykysuomen

käsikirja on myös Saarimaan luoman kieliopaslinjan jatkaja ja ensimmäinen uusi kieliopas

Saarimaan oppaiden jälkeen tässä aineistossa, jos lukuun ei oteta Kettusen opasta sekä edellä

käsiteltyjä, tekijöidensä tyylioppaiksi nimeämiä teoksia. Ikolan oppaaseen palataan alaluvussa 4.5.

Saarimaa kuoli vuonna 1966, mutta on mahdotonta sanoa, liittyykö tämä millään

tavalla kielioppaiden tuotannon uuteen viriämiseen 1960-luvulla. Selvää on joka tapauksessa, että

Saarimaa loi Saratien oppaan pohjalta kehykset myöhemmille kielioppaille. 1960-luvun ja sitä

myöhemmät kielioppaat ovat ulkopaikallissijojen osalta ikään kuin karsittuja versioita Saarimaan

oppaista.

4.5 1970-LUKU – UUSIA KIELIOPPAITA ALKAA ILMESTYÄ

Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, Paavo Pulkkisen Asiasuomen oppaasta on  siis  tähän

tutkielmaan valittu vuoden 1977 painos. Syynä vuoden 1977 painoksen valintaan on se, että

Pulkkinen laajensi teostaan ajan mittaan ja otti mukaan esimerkiksi allatiivin käsittelyn, jota alun

perin ei ollut mukana lainkaan.

Asiasuomen opas on aineiston toinen teos, jota tekijä haluaa kutsua tyylioppaaksi eikä

kielioppaaksi. Pulkkisen mukaan opasta ole tarkoitettu korvaamaan kielioppeja, vaan lukijalta

edellytetään grammatiikan hallintaa tai ainakin kykyä käyttää niitä hakuteoksina. Teos on saanut

alkunsa Suomen Sanomalehtimiesten Liiton esittämästä toiveesta saada kaikille

sanomalehtimiehille opas, joka kohentaisi lehdistön kielenkäyttöä. Teos päätettiin levittää myös

muun yleisön saataville. (Pulkkinen 1977: 7.) Pulkkinen suhtautuu kohdeyleisöönsä varsin ankarasti

ja isällisesti. Hänellä on yleisestikin aineiston affektiivisimmat kannanotot. Kielenhuoltajan oikeus

on selvästikin säädellä kielen käyttöä:
Tässä oppaassa ei anneta joidenkin ehkä kaipaamia rohkaisevia neuvoja pakinan tai tähtireportaasin
modernin epäsovinnaiseen laadintaan. Lehtikieltä tarkkaillessani olen näet ollut huomaavinani, että
sensuuntaista kannustusta ei semminkään nuori kynänkäyttäjistö nykymaailmassa juuri kaipaa. Sen
sijaan on ilmeistä, että kieli- ja tyylikulttuurillemme voi koitua suurta etua, jos liian lennokkailta
kynäilijöiltä hiukan lyhennellään siipisulkia, jos turhan tärkeilevän paperisuomen suosijoita
muistutetaan puhutun kielen yksinkertaisesta luontevuudesta ja jos yhdelle ja toiselle verestetään eräitä
korrektin kielenkäytön normeja. (Pulkkinen 1977: 7–8.)

Oikea ja väärä kieli ovat eroteltavissa myös Pulkkisen teoksessa:
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Päähuomio on koetettu kiinnittää ajankohtaisempiin – joskin usein jo vanhastaan puheenaihetta
antaneisiin – kielenkäyttökysymyksiin: sekä julkisen sanamme lähinnä tyylillisiin perusvikoihin että
eniten virheitä aiheuttaneisiin yksityistapauksiin. (Pulkkinen 1977: 7.)

Tästä katkelmasta tulee ilmi myös se seikka, että jatkuvasti virheitä aiheuttavat tapaukset eivät

1970-luvullakaan vielä merkinneet, että annetuissa säännöissä voisi olla jotain vikaa. Näin siitä

huolimatta, että kielenkäyttäjät eivät vuosikymmenien aikana joitakin sääntöjä olleet sisäistäneet,

vaan tekivät sukupolvesta toiseen samoja virheitä. Muun muassa ulkopaikallissijat ovat kuuluneet

siihen joukkoon, joiden käyttöä on ilmeisesti pyritty sääntelemään yleisen kielitajun vastaisesti,

koska monia niihin liittyviä virheitä ei koskaan pystytty karsimaan kielenkäytöstä (ks. luku 4 ja 5).

Vuonna 1978 Raija Konttinen julkaisi laajan teoksen Nykysuomen käyttöopas. Koko

kansan kielitoimisto. Konttinen on jo tätä aiemminkin julkaissut vuonna 1973 Kielenkäytön oppaan,

jonka Vesikansa mainitsee yhdeksi Saarimaan Kielenoppaan seuraajista (Vesikansa 1978: 168).

Konttisen antamat kielenkäytön ohjeet ovat yksityiskohtaisempia kuin muilla tässä aineistossa.

Konttinen mainitsee Nykysuomen käyttöoppaan alkusanoissaan oppaan kirjoittamisen

vaikeudeksi sen, että arvostetuimmat tietolähteet ovat deskriptiivisiä ja moittii sitä, että ylin

kielenhuoltomme joutuu usein äänestämään kielen normeista kokouksissaan – hän pitää tällaisia

ilman yksimielisyyttä annettuja normeja arvottomina. Hän sanoutuukin irti oman aikansa

kielenhuollon linjasta, joka hänen mukaansa hankaloittaa kielenkäyttöä, koska siinä kieltä ei nähdä

välineenä, jonka tulee olla helppokäyttöinen. Tämän vuoksi, hän jatkaa, hän on joutunut

tukeutumaan runsaasti omaan, käytännön elämästä saamaansa aineistoon, vaikkakin perustaa myös

monet niistä Terho Itkosen kirjoituksiin. (Konttinen 1978: 5–6.) Tuloksena onkin hyvin tiukasti

normatiivinen teos, joka koostuu lukuisista virhe-esimerkeistä ja niiden korjauksista, oikeasta ja

väärästä. Näinhän kielioppaat on yleisesti koostettu 1900-luvulla, Konttisella virheellisinä pidettyjä

muotoja vain on enemmän kuin muilla. Konttinen luokittelee esimerkit ei- ja vaan -kategorioihin.

Kaikista muista poiketen Konttinen pitää lähes mitä hyvänsä ilmaisua vääränä, jos kielessä on

olemassa vaikka vain päätteen tai sanan verran lyhyempi mahdollisuus ilmaista sama asia. Välillä

näin tapahtuu myös, mikäli kielessä on ylipäätään mahdollisuus sanoa asia toisin. Monesti

ilmaukset muuttavatkin merkitystään siirtyessään ei-kategoriasta vaan-kategoriaan, ja nämä niin

kutsutut korjaukset tuntuvat usein perusteettomilta. Esimerkiksi allatiivista Konttinen antaa ohjeita

seuraavasti:
Ei: Hän on täysin kylmä kaikelle inhimilliselle ajattelulle.
Vaan: Hän on kykenemätön inhimilliseen ajatteluun.
Ei: Teksti jatkuu sivulle 5.
Vaan: Teksti jatkuu sivulla 5.

(Konttinen 1978: 67, 68.)
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Konttisen mukaan kielenkäyttäjä tarvitsee selkeitä, perusteltuja toimintaohjeita, joita ilman

työskentely häiriintyy (Konttinen 1978: 5).  Se, toteutuuko Konttisen tavoite helppokäyttöisyydestä

ja selkeydestä, on kyseenalaista, mutta totta on, että hänen runsaista ohjeistaan hyvin monet ovat

hänen omiaan, eikä edes Saarimaalla ole niitä kaikkia.

Konttinen kuitenkin linkittyy kielioppaiden sarjaan Terho Itkosen kautta ja monet

hänen esimerkeistään noudattavat saarimaalaista linjaa, vaikka hän sinänsä sanoutuukin irti oman

aikansa kielenhuollosta monilta osin. Samoin Konttinen liittyy kansallisromanttiseen näkemykseen

kielen ja mielen suhteesta. Hän rinnastaa selkeän ja vakuuttavan ilmaisun suoraan älykkyyteen ja

selkeään ajatteluun. Anne Mäntynen viittaa eri tutkijoihin (Boileau ja Cameron) todetessaan, että

selkeys on nähty kirjoittajan ajattelun piirteenä siinä, missä tekstinkin piirteenä ja kielivirheet taas

usein rinnastetaan luonteen heikkouteen (Mäntynen 2003a: 144). Suomessakin on esiintynyt

runsaasti tällaista ajattelua (Paunonen 1976: 340).

Konttinenkin on opettaja ja saanut innoituksensa oppaaseensa työstään. Opettajat

usein tarvitsevat työssään selkeitä, yksiselitteisiä ohjeita kuten myös ennen häntä mm. Eurén, Setälä

ja Saarimaa ja 20 vuotta hänen jälkeensä ainakin Timo Sorjanen (1998). Opetustarpeet taitavat yhä

edelleen olla yksi tärkeä syy kielioppaan kirjoittamiseen, ja ne näyttäisivät vaikuttavan myös

sanelevaan, vaihtoehtoja esittämättömään esitystapaan. Toisaalta Kettunen ja myöhemmin

esimerkiksi Pirjo Hiidenmaa (2004) ovat todenneet, että usein esitetty kysymys kielenhuoltajalle

kuuluu: ”Kumpi on oikein?”. Kettunen arvelee, että tämä saattaa harhauttaa kieliohjeiden antajia,

sillä he pyrkivät vastaamaan tähän kysymykseen valitsemalla tuon ”oikean”. (Kettunen 1949: VIII.)

4.6 1980-LUKU – SAARIMAA PITÄÄ YHÄ PINTANSA UUSISSAKIN OPPAISSA

Terho Itkosen Kieliopas, jonka nimikin jo kertoo, mihin perinteeseen opas liittyy, on ilmestynyt

ensimmäisen kerran vuonna 1982. Sekin pohjautuu Saarimaan luomaan rakenteeseen ja seikkoihin,

joita käsitellään. Esitysjärjestys, käsittelytapa ja jopa esimerkit ja perustelut ovat Itkosella osin

samoja kuin Ikolan Nykysuomen oppaassa ja Saarimaan Kielenoppaissa. Itkoselta on tässä

tutkielmassa mukana mainittu Kielioppaan ensipainos vuodelta 1982. Itkonen toteaa

noudattaneensa suomen kielen lautakunnan ohjeita poikkeuksetta silloin, kun jotakin seikkaa on

lautakunnassa tai sitä edeltäneessä kielilautakunnassa käsitelty. Samoin hän on käyttänyt runsaasti

Nykysuomen sanakirjaa, joskin katsoo sen 1950- ja 1960-luvuilla monilta osin vanhentuneen niin

paljon, että on myös runsaasti kohtia, joissa hän ei ole voinut sitä käyttää. (Itkonen 1982: 7.)

Itkosenkin teosta voidaan siis pitää aikansa virallisen kielenhuollon edustajana.

Itkonen kirjoittaa kielioppaansa alkulauseessa ja johdannossa pyrkineensä ottamaan

huomioon kielen sekä myönteisen että kielteisen kehityksen (Itkonen 1982: 7). Vielä 1980-luvulla
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on siis ollut myös kielteistä kielen kehitystä. Itkonen kertoo myös ottaneensa mukaan sanaston

paikallisväriset piirteet, joista hän toteaa, että ne eivät ole saaneet kielioppaissa aiemmin juurikaan

sijaa. Kuitenkin hän toteaa myös, että huolellinen puhekieli – kokousten, opetuksen ja viljeltyneen

keskustelun kieli – tulee melko lähelle kirjoitettua asiaproosaa ja sen vastakohta on rento, vulgaari

arkikieli. Asiatyylisen yleiskielen normit sopivatkin hänen mukaansa pitkälti puhekieleenkin, koska

on monin tavoin haitallista, jos puhekieli loittonee liikaa kirjakielestä. Huolellisessa puhekielessä ei

ole luontevaa käyttää arkipuhetta ja kirjoitetussa tekstissä puhekielisyydet särähtävät. (Itkonen

1982: 7–10.) On totta, että paikallisvärityksen huomiointi on uutta kielioppaissa 1980-luvulla, mutta

muuten Itkosen kielikäsitys edustaa yhä kirjakielen vakiinnuttamisen aikoihin ehkä välttämätöntä

mutta tuskin enää 1980-luvulla tarpeellista käsitystä kirjakielen ylemmyydestä puhekieleen nähden.

(Ks. myös Paunonen 1993: 84–86.) Itkonen todennäköisesti edustaa tavallisinta tuolloin vallinnutta

kielikäsitystä. Uutta ovat myös mukana olevat eri ilmaisukeinojen rinnakkaiset käytöt, joita Itkonen

nimittää myös kielen rikkaudeksi, eikä katso, että yhtä muotoa voitaisiin leimata muita

huonommaksi (Itkonen 1982: 7). Rinnakkaisten muotojen salliminen ja niiden näkeminen

pikemminkin rikkautena eroaa jo huomattavasti tiukimmasta kansallisromantiikan perinteestä, jossa

pyrittiin erottamaan eri tarjolla olleista vaihtoehdoista vain yksi alkuperäisin ja symmetrisin ja

vakiinnuttamaan se yksinomaiseen käyttöön. Itkonen ei myöskään enää suoraan soimaa

kielenkäyttäjää, vaikka saattaakin kuvata kielenkäyttäjän kieltä vulgaariksi.

Itkosella oli osuutensa myös Saarimaan ja Kettusen kielikiistoissa: hänen aloitteestaan

tehtiin kielilautakunnassa vuosina 1958 ja 1960 joitakin uudistuksia Kettusen esittämiin suuntiin

(Vesikansa 1978: 167). Tosin tämä tapahtui lähes kymmenen vuotta kiistan jälkeen – ehkä aika oli

silloin jo kypsempi hyväksymään kettuslaisia ajattelutapoja.

Osmo Ikolalta mukana on Nykysuomen käsikirjan vuoden 1986 painos. Ikola on

Nykysuomen käsikirjan toimittaja, mutta tässä tutkielmassa käsiteltävät ulkopaikallissijat sisältyvät

teoksen laajimpaan osioon Kielioppi ja oikeakielisyysopas. Se on Ikolan itsensä kirjoittama.

Tässäkin mielenkiintoista ovat teoksen sidokset Saarimaan Kielenoppaisiin. Saarimaan oppaan

rakenne ja jäljet ovat siirtyneet Nykysuomen käsikirjaan. Sittemmin Nykysuomen käsikirja on saanut

myös seuraajan: vuonna 2001 ilmestyi Nykysuomen opas. Se ei kuitenkaan suuresti poikkea

Nykysuomen käsikirjasta. Teoksen koko on entisestään pienentynyt ja joissakin kohdin Ikolan

kannanotot ovat hieman tiukentuneet. Mitään suuria muutoksia ei kuitenkaan ole. Ikola toteaa

pyrkineensä ottamaan huomioon tutkimuksen uusimmat tulokset ja seuraamaan yleisesti

hyväksyttyä oikeakielisyyskantaa (Ikola 1971: 9–10).

Ikola on suunnannut teoksensa laajimman osan, Suomen kieliopin ja

oikeakielisyysoppaan, opastamaan kielenkäyttäjiä asiatyylin käyttöön. Hän toteaa kieliopin
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tuntemuksen olevan tässä korvaamaton apu ja on siksi sisällyttänyt samaan osioon kieliopin

oikeakielisyysoppaan rinnalle. Hän myös arvelee kielen rakenteen sellaisenaankin kiinnostavan

teoksen käyttäjiä ja ilmoittaa pyrkivänsä käyttämään tunnettuja termejä lukijalle hankaluutta

aiheuttavien oppisanojen sijaan. (Ikola 1971: 9.) Uutta on, että Ikola suhtautuu kielenkäyttäjään

tällä tavoin neutraalisti, jopa arvostavasti, eikä esimerkiksi joidenkin edeltäjiensä tapaan sano

sisällyttävänsä kielioppia teokseensa, koska kielenkäyttäjät osaavat sitä niin huonosti.

Oikeakielisyys ja kielivirheet ovat silti edelleen keskeisiä: Ikola toteaa monissa kohdin

käsittelevänsä erikseen:
yleisiä kielivirheitä ja huonoja sanontoja, ---. Erotukseksi niistä esimerkeistä, jotka kelpaavat
kielenkäytön ohjeeksi, on virheelliset tai kartettavat muodot ja sanonnat jätetty kursivoimatta ja pantu
lainausmerkkeihin. (Ikola 1971: 9.)

Virhe-esimerkit Ikolakin on poiminut lehdistä, kirjallisuudesta ja ylioppilaiden kirjallisista töistä.

Kuten Saarimaa, myös sekä Ikola että Itkonen toimivat kielilautakunnan

puheenjohtajina ja vaikuttivat Virittäjän toimituksessa vuosia. Saarimaan tavoin Itkonenkin on

toiminut myös Virittäjän päätoimittajana. (Ontermaa 2003: 53.)

4.7 1990-LUKU – MUUTOS KIELIKÄSITYKSISSÄ ALKAA

Timo Sorjasenkin teos Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja (1998) liittyy saarimaalaiseen perinteeseen

rakenteen ja sisällön osalta, mutta toisaalta Sorjasen opas on myös huomattavasti

kielioppimaisempi. Sorjanen on myös kerännyt virheaineistonsa hyvin samanlaiseen tapaan:

Kielenhuoltoa ja oikeakielisyyttä -luvun aineisto on lähtöisin Sorjasen lukemista lukiolaisten ja

aikuisopiskelijoiden teksteistä sekä julkisen sanan kielenkäytöstä (Sorjanen 1998: 5). Mainittu luku

on myös juuri se, jossa sijaitsevat tämän tutkielman kannalta olennaiset kannanotot

ulkopaikallissijojen käyttöön.

Saatesanojensa osalta teos sen sijaan edustaa jotakin uutta: kannanotot ovat

huomattavasti muuttuneet. Kielenkäyttäjän moittiminen on vaihtunut kannustavaan kiitokseen eikä

oppaan tekijä enää katso esittävänsä ainoaa ja viimeistä totuutta oikeasta kielestä:
Olen ottanut tähän kirjaan joitakin ajankohtaisia puheenvuoroja käydystä keskustelusta osoitukseksi
siitä, että suomalaiset arvostavat omaa kieltään ja ovat kiinnostuneita sen opetuksesta, huollosta ja
tulevaisuudestakin.
...

Näiden virkkeiden parannusehdotukset eivät pyri olemaan lopullisia totuuksia – mitään ei voi sanoa
  niin hyvin, etteikö sitä voisi sanoa vielä paremmin.

(Sorjanen 1998:5.)

Esipuheen asennemuutos ei vielä näy paikallissijojen käsittelyssä juurikaan – aiemmissa

kielioppaissa käytettyjä esimerkkejä vääriksi leimatuista muodoista on mukana ja jopa melko rajuja
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korjauksia hieman samaan tyyliin kuin 1970-luvulla Raija Konttisen oppaassa. Esimerkiksi

virkkeen nuorisoa vahditaan melko kielteisellä silmällä Sorjanen typistäisi muotoon nuorisoa

vahditaan, jotta voitaisiin välttää virheellisenä pidetty adessiivi-ilmaus (Sorjanen 1998: 211).

Edelleen myös samat ohjeet ulotetaan koskemaan kaikkea mahdollista kieltä: opas on

tarkoitettu sekä suomea puhuville että kirjoittaville, kuten sen nimi kertoo. Perinteiseen tapaan

Sorjanen on myös kerännyt virhe-esimerkkinsä oppilaidensa ja julkisen sanan kielenkäytöstä.

 4.8 2000-LUKU – VIIHTEELLISET KIELIOPPAAT

2000-lukua edustavat Pirkko Muikku-Wernerin toimittama Kielipoliisin käsikirja vuodelta 2006 (3.

painos) sekä Marsa Luukkosen Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas samoin vuodelta 2006.

Nämä teokset ovat syntyneet 2000-luvulla eivätkä ne ole vuosikymmeniä aiemmin kirjoitettujen

teosten uusintapainoksia tai muunnelmia kuten jotkut edellä esitellyistä aineiston kielioppaista.

Luukkosen teoksen kannessa on kielipelejä ja muuta hauskaa, esimerkiksi:
Maksa laatikko!

 Tstosiiv.työtä pk-seudulla haast. ja monipuol.iltakohd.ma-pe 14-22, 8 h tai sop.muk.

Kielipoliisin käsikirjan kansi taas julistaa:
Ennennäkemätön pilkkukuume ja possessiivisuffiksien epidemia leviävät kautta maan. Nyt on
kielipoliisille töitä. Armoa ei, Siperiaan!

Harri Mantila toteaa, että 2000-luvun kielenhuollolle tyypillistä ovat kielen asemaan

liittyvät pohdinnat (Mantila 2005). 2000-luvun kielioppaissa uutta aiempiin kieliopaisiin verrattuna

onkin hyvin runsaan huomion kiinnittäminen anglismeihin ja englannin kielen vaikutukseen.

Molemmissa niitä käsittelee kokonainen runsassivuinen luku ja molemmissa kysytään

huolestuneesti, miten suomen kielen käy. Anglismeihin ei suhtauduta aivan niin avoimen inhoten ja

paheksuen kuin svetisismeihin aikoinaan, mutta pelkoja turmeluksesta sekä poistamispyrkimyksiä

liittyy niihinkin. Hannele Dufva on kirjoittanut englannin vaikutuksista Kielipoliisin käsikirjassa

luvussa Vuoroin vieraissa käydään. Luvun alaotsikot ovat huolestumista herättäviä:
Kitke anglismi päivässä
Mikä on, kun oma kieli ei riitä?
Kotouttamiskurssille
Suomen kieli röntgenissä
Hyvikset ja pahikset
Mikä maa – mikä kieli?
Missä mennään?
R.I.P. the Finnish language – Lepää rauhassa suomen kieli?

(Dufva: 2006: 111–131.)

1990-luvulla Suomen kielen lautakunta otti kantaa svetisismeihin. Lautakunnan

antamassa suosituksessa todettiin, että ’svetisismi’-nimitys on saanut hyvin negatiivisen sävyn eikä
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kelpaa kielenhuollon perusteluksi yksinään. Kaikki vieras ei myöskään ole kartettavaa, ja pitäisi

pikemminkin oppia analysoimaan eri kielen muotoja. (SKL 1992). Tämä ja muu keskustelu ehkä

näkyy erityisesti Kielipoliisin käsikirjan kannanotoissa kiinnostavana kaksipuolisena

argumentointina: asia on jotenkin, mutta toisaalta se voisi olla toisinkin - aivan kuin ei oikein

tiedettäisi, miten suhtautua asiaan, kun periaatteessa pitäisi olla salliva kielenmuutosta ja vierasta

vaikutusta kohtaan nykyaikaisen kielenhuoltokäsityksen mukaisesti (SKL 1992, Hiidenmaa 2004

33–37) mutta toisaalta ollaan selvästi huolestuneita kielestä. Tästä esimerkkeinä:
Jos siivoustehtävä ulotettaisiin paitsi englannista peräisin oleviin myös muihin lainasanoihin,
kielipoliisi olisi peräti uuvuttavan tehtävän ääressä. Remonttiin joutuisi suuri osa kielen sanastoa.
Toisaalta puuhalla voisi olla työllisyyteen positiivinen vaikutus: konttori toisensa jälkeen täyttyisi
suomen kielen maistereista, joiden antoisa tehtävä olisi suomettaa lainasanavarastoamme. (Dufva 2006:
111–112.)

Vaikkei svetisismejä enää metsästetäkään purismin kiilto silmissä, tällaiset hos-rakenteen heijastumat
olisi syytä kitkeä armottomasti; ---. (Muikku-Werner 2006: 42.)

Mielenkiintoista on myös kannanottojen kaksisuuntaisuus, joka näkyy siten, että esimerkiksi

selvitetään lainautumisen ja muutoksen kuuluvan kieleen mutta sitten todetaan kuitenkin jotakin

negatiivista ja affektiivista (sama voidaan tietysti tehdä myös päinvastaisessa järjestyksessä) kuten

seuraavissa:
Kielipoliisista alkaa tuntua, etteivät anglismit ainakaan suomalaisten luovuutta tukahduta. Mutta miten
täsmälleen nämä mahdolliset vieraat tulokkaat vaikuttavat suomen kieleen? Köyhtyykö sanasto?
Murtuuko kieliopillinen selkäranka?

Puhuessaan englannin vaikutuksesta suomeen ihmiset tarkoittavat useimmiten sanoja tai lausahduksia.
Mutta vaikutuksen laajuuden ja sen aiheuttaman turmeluksen nähdäkseen pitäisi tarkastaa koko kieli.

(Dufva 2006: 124.)

Samaa retorista keinoa käyttäen voidaan jopa vedota kansallistunteeseen:

Kulttuurienvälisen kanssakäymisen lisääntyminen – kokoukset, matkat ja työvoiman liikkuvuus –
saattaa ujuttaa anglosaksisia käytänteitä suomen kieleen, varsinkin silloin, jos niitä erehdytään pitämään
jotenkin luontaisesti fiinimpinä kuin suomalaista tapakulttuuria. Rähmälleen ei kannata mennä:
pidetään reilusti omat suomalaiset tavat ja kunnioitetaan toisia matkimatta heitä. Täytyy kuitenkin taas
muistaa, että kielellistä tapakulttuuria on omittu muualta ennenkin: teitittely on esimerkiksi tällaista
lainatavaraa. (Dufva 2006: 126.)

Kuten Dufva myös Marsa Luukkonen puhuu asenteesta Hauskaa kielenhuoltoa! -teoksessa. Hän

toteaa:
Joskus ei voi välttyä ajatukselta, että kaikki eivät niinkään välitä siitä, mitä he puhuvat, vaan siitä,
millä kielellä he puhuvat. On imagonrakennusta parhaimmillaan, kun seuraa Sport Barissa screeniltä
formula-ajoja, irkkailee virtuaalimaailmassa, surffailee Internetissä, rekrytoi coachin, kehittää
egostaan brändin, ---, ---. (Luukkonen 2006:46.) 14

14 Toisaalta voitaisiin kysyä, ovatko nämä Luukkosen esittämät esimerkit todella kielenpuhujien tietoisia valintoja
puhua jotain muuta kieltä, vai kokevatko he vain käyttävänsä aivan normaalia, jokapäiväistä ja omakielistä sanastoa.
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Myös ruotsin kielestä on pitkään ajateltu kielioppaissa juuri näin: suomenkielisten on katsottu

ajattelevan äidinkieltään ruotsin kautta (ks. luku 5, erit. alaluku 5.6).

Luukkonen puhuu myös vieraiden kielten lainautumisesta ja vaikutuksista esimerkiksi

akateemisessa maailmassa. Tämäkin on tavallinen kielenhuoltajien huoli näinä aikoina ja aiheesta

on kirjoittanut mm. Hiidenmaa (2004: 79–85) ja siihen on ottanut kantaa myös Suomen kielen

lautakunta (SKL 2004). Luukkonen vetoaa kielenkäyttäjiin:
Se, kuinka suomen kieli voi ajan mittaan, riippuu paljolti meistä itsestämme (Luukkonen 2006: 41).

Voidaan siis todeta, että nämä kielioppaiden kirjoittajat ovat seuranneet aikaansa.

Mielenkiintoista on nähdä, tuleeko anglismien etsintä ja poistaminen kielestä olemaan yhtä

pitkäaikainen ja laaja ilmiö kuin svetisismien poistaminen. Tässä tutkielmassa ei ole kuitenkaan

mahdollista syventyä tarkemmin anglismien ja englannin vaikutuksen näkymiseen kielioppaissa.

Eräs yksityiskohta kuitenkin mainittakoon: anglismeista ja englannin vaikutuksesta puhutaan näissä

uusissa 2000-luvun kielioppaissa, jotka eivät ole jo vuosikymmeniä aiemmin ilmestyneiden

kielioppaiden uusintapainoksia. Esimerkiksi Sari Maamiehen päivittämässä Itkosen Kielioppaan

vuoden 2007 painoksessa tällaista huolta ei ilmene eikä myöskään Ikolan vuoden 2001 Nykysuomen

oppaassa. Ne keskittyvät edelleen svetisismeihin tai yleisesti vieraaseen vaikutukseen, jonka

lähteen on kuitenkin alun perin oletettu olleen ruotsin kieli. Englannin vaikutuksesta ja sen

mahdollisesta uhkasta on kirjoitettu paljon viime vuosina (muutamia esimerkkejä: Hiidenmaa 2004:

54–102, Anhava 2004, Hakulinen A. 2007: 91–92, Lindstedt 2007) ja sitä on sivuttu myös

kielipoliittisessa ohjelmassa (1998). Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa viranomaisten

englanninkielen käyttämiseen silloin, kun kohteena on suomenkielinen yleisö, ja kieltänyt sen.

(Romppanen 2010).

Pirkko Muikku-Wernerin toimittama, kahdeksan eri kirjoittajan (teos nimittää heitä

karhuryhmäksi) teksteistä koostuva Kielipoliisin käsikirja (2006) on esitystavaltaan hyvin erilainen

kuin muut tämän tutkielman aineiston kielioppaat: se koostuu seuraavista osioista:
Johtolankoja
Ohjesääntö
Kansainväliset operaatiot
Virkatehtävien jälkipuintia
Kielipoliisin kenttätyöjakso

(Muikku-Werner 2006: 3.)

Teos ei sisällä esipuhetta, mutta takakannen teksti ilmoittaa teoksen tavoitteeksi viihdyttämisen

asiasisällöstä tinkimättä. Teoksen toteutustapa on humoristinen ja kielikäsityksessä uutta on se, että

Kielenhuollon argumentit ovat kautta aikojen usein olleet affektiivisia (vrt. esim. Mäntynen 2003). Toisaalta taas on
mahdollista, että esimerkiksi vain tietty kielenkäyttäjäryhmä erityisesti suosisi tällaista sanastoa. Kysymykseen
lainasanavalintojen tietoisesta tekemisestä ei kuitenkaan ole mahdollista syventyä tarkemmin tässä tutkielmassa.
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kielenkäyttäjä ei ole enää kohde, jolle ylhäältä sanellen kerrotaan kielen säännöt, vaan häntä

pyritään viihdyttämään ja houkuttelemaan kielenhuollon pariin tekemällä siitä jännittävää vakoilu-

tai salapoliisitoimintaa. Toisaalta vanhaa on suhtautuminen kielivirheisiin: ne ovat samoja kuin

muun muassa Saarimaalla. Myös kielipoliisin käsikirjassa on perinteistä ei näin – vaan näin

-asettelua (esim. Muikku-Werner 2006: 47–49). Viihteellisyyttä tuo poliisitutkinta-sanasto.

Lukijaan vedotaan myös vanhalla hyvän ja huonon kielen vastakkainasettelulla sekä oman kielen

pelastamisella. Eräs otsikko julistaa: Rynnäköllä huonoa suomea vastaan. (Muikku-Werner 2006:

10). Tämän jälkeen vedotaan kansallistunteisiin toteamalla, että suomalaiset ottavat vastaan

haasteen kuin haasteen ja toivotaan, että taistelukutsu ei jäisi kuulematta, sillä tämänkertaisessa

haasteessa on kyse suomen kielen tilasta. (mt.)

Teoksessa paitsi kauttaaltaan opastetaan lukijaa kielipoliisin työhön, myös lopuksi

haastetaan lukija ilmiantamaan havaitsemansa kielirikos tai -rikollinen kielipoliisille ja

ilmoittamaan kielivirheet teoksen kustantajalle. Näin toimimalla voi voittaa palkintoja (Muikku-

Werner 2006: 200) Samantyyppistä toimintaa on aiemmin harjoitettu esimerkiksi 1930-luvulla

Saksassa (Kolehmainen 2009b: 27).

 Luukkosen Hauskaa kielenhuoltoa! taas on rakenteeltaan ja jäsentelyltään melko

perinteinen kieliopas, mutta sisällöltään taas uudenlainen. Se edustaa Muikku-Wernerin toimittamaa

teosta maltillisempaa ja modernimpaa kantaa:
Eikä kieli koskaan ole vain kielioppia, sääntöjä ja suosituksia, vaan se on täynnä valintoja ja luovuutta.
Sitä ei pidä käsitellä ryppyotsaisesti ja virheitä etsien. (Luukkonen 2006: 13.)

Ero moniin 1900-luvun kielioppaisiin on merkittävä. Luukkonen on sisällyttänyt teokseensa

runsaasti lukuartikkeleita, jotka lähestyvät suomen kieltä hyvin monista eri näkökulmista. Tällaista

ei ole aiemmissa kielioppaissa. Hänen mukaansa jokaisen olisi hyvä luodata kielen ilmiöitä, ja

perusasiat ja -ohjeet ovat kaikille samat. (Luukkonen 2006: 13.) Luukkonen haluaa siis innostaa

lukijansa, ei vain kielenhuollon, vaan yleisemminkin kielellisten kysymysten pariin, ja luoda

kokonaiskuvaa kielestä. Tällainen tavoite edustaa jo tämänhetkistä, 2000-luvun alun aikaa, jonka

kielenhuoltokäsityksiä kuvaa tarkemmin esimerkiksi Pirjo Hiidenmaa teoksessaan Suomen kieli –

who cares (2004). (Ks. myös esim. Mäntynen 2003a ja Piehl 1996).

Mielenkiintoista molemmissa oppaissa on, että vaikka muuten kirjoitetaan

anglismihuolista, kielenhuolto-osioissa keskitytään kuitenkin vanhoihin ruotsin mukaisina

pidettyihin ilmauksiin ja niiden korjaamiseen.
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5. ULKOPAIKALLISSIJAT KIELIOPPAISSA
Alaluvussa 3.4 käsiteltiin 1800-luvun kielioppaita. 1900-luvulla suomen kielellä oli jo jonkin aikaa

ollut uusi, melko vakiintunut kirjakieli ja melko vakiintunut kieliopin kuvaustapa. Ilmeisesti yhä

enenevässä määrin alettiin katsoa, että suomalaiset kaipaavat oikeakielisyyden ja kirjakielen

hallinnan tueksi muutakin kuin kielioppeja. Tätä varten alettiin tuottaa kielioppaita osin jo 1800-

luvulla, mutta huomattavasti runsaammin 1900-luvulla. Olennaista on, että siinä missä 1800-luvun

ja osin 1900-luvun alun oppaat pyrkivät neuvomaan suomen kielen käyttöä ruotsinkielisille

säätyläisille tai – kuten Cannelinin opas (1916) – vakiinnuttamaan käyttöön sitä, mikä vielä ehkä oli

kirjakielessä vakiintumatonta, 1900-luvun myöhemmät oppaat pyrkivät luomaan kieleen sääntöjä

erityisesti svetisismejä vastaan. Yksinkertaistaen voisi kuvailla 1800- ja 1900-luvun eroa sanomalla,

että siinä missä 1800-luvulla kiisteltiin vaikkapa allatiivin n:llisestä ja n:ttömästä päätevariantista,

1900-luvun kiistat koskivat sitten valitun variantin oikeita ja vääriä, suomen- ja ruotsinmukaisia

käyttötapoja. Tai että 1800-luku oli kielioppien aikaa ja 1900-luku oli kielioppaiden aikaa.

Kumpikaan väite ei tietenkään pidä aivan kirjaimellisesti paikkaansa, vaikka niissä päälinjat ovatkin

oikein. 1800-luvullahan alettiin toki jo puhua oikeakielisyydestä ja 1900-luvulla taas on kyllä

tuotettu lukuisia kielioppaita ja niitä on tuotettu moninkertaisesti enemmän kuin 1800-luvulla,

mutta kielioppeja ei suinkaan lakattu kirjoittamasta. Kieliopeista ja niiden sisällöstä ei vain enää

käyty kiistoja samassa mittakaavassa kuin 1800-luvulla; sen sijaan kielioppaista ja niiden sisällöstä

kyllä taisteltiin 1940-luvulla aivan kuin sata vuotta aiemmin kieliopeista.

Suhtautumisessa svetisismeihin 1900-luvun oppaat oikeastaan palaavat kauas taakse

1800-luvulle kirjakielen uudistuksen aikoihin, jolloin svetisismit olivat todellinen ongelma ja niitä

pyrittiin poistamaan kielestä pelkän ymmärrettävyyden vuoksi. Nyt svetisismit tulivat uudelleen

muotiin ja käytiin suoranaista kilpailua siitä, kuka löytää vaikeimmin tunnistettavan svetisismin

(Paunonen 1996: 547).

Tämän tutkielman aineiston kielioppaiden kirjoittajista innokkain svetisismien etsijä ja

löytäjä on E.A.Saarimaa. Svetisismit ovat tärkeä kysymys kaikkien paikallissijojen, mutta erityisesti

ulkopaikallissijojen käsittelyssä, sillä varsinkin adessiivi on saanut osakseen runsain mitoin

epäilyksiä ruotsin kielen mukaisuudestaan. Tämän vuoksi on esitetty myös runsaasti suosituksia

luopua adessiivin käytöstä kokonaan mitä erilaisimmissa ilmauksissa ja rakenteissa. Kun on

käsitelty ulko- ja sisäpaikallissijojen valintaa, sisäpaikallissijoja on usein päädytty pitämään

suomalaisempina näistä kahdesta vaihtoehdosta. (Tosin monia huomautuksia muissa yhteyksissä on

tehty myös sisäpaikallissijoja vastaan samoin muukalaisuusperustein. Niihin ei kuitenkaan voida

perehtyä tässä tutkielmassa.)
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Seuraavassa perehdytään siihen, mitä suomalaiset kielioppaat ovat eri

vuosikymmeninä sanoneet ulko- ja sisäpaikallissijan valintakysymyksistä sekä kustakin kolmesta

ulkopaikallissijasta erikseen.  Merkille pantavaa ulkopaikallissijoissa on ollut se, että ne usein

esiintyvät kielioppaissamme osiossa, jonka nimi on esimerkiksi Vierasta vaikutusta tai muu

vastaava vieraaseen alkuperään liittyvä nimike.

Mukaan on otettu ulkopaikallissijojen käyttötavat, joihin vähintään kaksi eri tekijän

kieliopasta on puuttunut. Vaikka mukana on kolme Saarimaan kieliopasta, ja hän on ensimmäisenä

käsitellyt suurinta osaa ulkopaikallissijojen käyttökysymyksistä, ei hänen oppaissaan kuitenkaan ole

moniakaan sellaisia ulkopaikallissijakysymyksiä, joihin kukaan muu ei olisi ottanut mitään kantaa.

Lisäksi koko aineistossa tuli esiin vain yksi seikka, johon Saarimaa ei missään vaiheessa ottanut

kielioppaissaan kantaa, mutta kolmessa muussa kielioppaassa sen sijaan oli aihetta käsitelty. Raija

Konttisella taas on lukuisia sääntöjä, jotka ovat vain hänen omiaan ja joihin kukaan muu ei ole

ottanut kantaa, ja jotka siksi eivät tule tässä tutkielmassa esiin.

Adessiivi saa ylivoimaisesti eniten huomiota yksittäisenä sijana ja sen käytössä

katsotaan olevan eniten epäselvyyttä ja suoranaisia virheitä. Myös silloin, kun kyseessä ovat

yleisesti ulkopaikallissijojen ja sisäpaikallissijojen käyttö ja niistä annettavat ohjeet,

esimerkkitapaukseksi ja virheelliseksi vaihtoehdoksi nostetaan useimmiten juuri adessiivi.

5.1. VALINTA SISÄ- JA ULKOPAIKALLISSIJOJEN VÄLILTÄ

Sisä- ja ulkopaikallissijan valinta on suurin ja laajin ulkopaikallissijoja koskeva teema aineiston

kielioppaissa. Kun puheeksi tulee valinta sisä- ja ulkopaikallissijojen väliltä, kielioppaissa puhutaan

yleensä vain adessiivista ja inessiivistä, vaikka lauseyhteydestä riippuen muutkin paikallissijat ovat

useimmissa seuraavista kysymyksistä mahdollisia. Esimerkiksi Itkonen toteaa, että adessiivi pyrkii

suotta valtaamaan tilaa inessiiviltä (Itkonen 1982: 75). Sisä- ja ulkopaikallissijan valinta on usein

siis pelkistetty valinnaksi adessiivin ja inessiivin väliltä. Yleisesti inessiiviä pidetään suurimmassa

osassa tapauksia parempana.

Sisä- ja ulkopaikallissijojen valintakysymyksiä käsittelevät kaikki oppaat Muikku-

Wernerin toimittamaa Kielipoliisin käsikirjaa lukuun ottamatta. Nimitän teemoiksi käsiteltyjä

aiheita. Yleensä kielioppaat antavat virhe-esimerkkejä, esimerkiksi Taulu on seinällä on väärin ja

Taulu on seinässä on oikein. Usein niitä analysoidaan myös kieliopillisesti.

Sisä- ja ulkopaikallissijan valintateemoja on yhteensä 6. Huomattavaa on se, että Saratie

tuo käsittelyyn 2 teemaa, ja Saarimaa 3, minkä jälkeen samoja kysymyksiä käsittelevät hyvin monet

myöhemmin ilmestyvistä oppaista. Yksi teemoista on aineiston poikkeuksellisin: kaikki ovat

hyväksyneet yksimielisesti sekä sisä- että ulkopaikallissijat kotimaiseen paikannimistöön. Sisä- ja
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ulkopaikallissijojen valintaan liittyy myös ainoa teema, johon Saarimaa ei missään vaiheessa ota

kantaa: kuukauden nimitysten yhteydessä käytettävään paikallissijaan (tammikuulla vai

tammikuussa).

Seuraavassa esitetään aina esimerkkilause ja kuvaus kustakin käsitellystä teemasta ja

sitten tiivistetysti kielioppaissa esitetyt argumentit puolesta ja vastaan. Tämä jälkeen seuraa

tarkempi katsaus siihen, mitä kussakin oppaassa on tarkalleen aiheesta sanottu. Lopussa on

taulukko, josta ilmenee vielä kerran, mitkä oppaat ovat ottaneet kantaa kuhunkin aiheeseen.

5.1.1 Kokous pidettiin Ylioppilastalolla

Ulkopaikallissija on tässä adverbiaalina ilmaisemassa paikkaa tai suuntaa. ISK:n mukaan

ulkopaikallissija ilmaisee jonkin luona, lähellä tai alueella erityisesti, kun puhutaan rakennuksista.

Instituutioista puhuttaessa ulkopaikallissija voi ilmaista paikalla olemista jostain muusta syystä kuin

instituution tehtävälle on ominaista, esimerkiksi Tytöt menivät pelaamaan lentopalloa koululle.

ISK: § 1240,1241.) Kysymystä käsittelee 11 opasta. Tiivistetysti oppaiden antamat perustelut

ulkopaikallissijan puolesta ja vastaan ovat seuraavat:

Perusteluja ulkopaikallissijoja vastaan Perusteluja ulkopaikallissijojen puolesta

· Tulee säilyttää yksi merkitys per sija
· Epäjohdonmukaisuus
· Ruotsinmukaisuus
· Epäsuomalaisuus
· Sijojen merkitys hämärtyy
· Kansankieli ei käytä
· Tunnettu kirjailija ei käytä
· Ei ole aitoa suomea
· Joutavuus
· Turhuus
· Tauti
· Sisäpaikallissijaa tulee käyttää eikä poikkeuksia

ole.

· Ulkopaikallissijat ovat vakiintuneet joissakin
tapauksissa

· Turhaa svetisismien pelkoa
· Ulkopaikallissija ei automaattisesti merkitse

ulkopuolella olemista
· Kielen historia
· Sekä sisä- että ulkopaikallissija käy yhtä hyvin

Lisäksi yksi opas suhtautuu kysymykseen neutraalisti asettumatta puolesta tai vastaan ja käsitellen

molempien sijojen käyttöä kielen luonnollisena ilmiönä.
Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) katsoo adessiivin esiintyvän usein inessiivin sijasta

kokous- ja huvi-ilmoituksissa ilmoittamassa kokoustaloa. Hänen mukaansa tulisi kuitenkin noudattaa kansankielistä
tapaa, jossa kirkossa ja kirkolla käyminen ovat eri asiat. Tämän vuoksi inessiivi on oikea vaihtoehto. Saratie kuitenkin
hyväksyy muodot Seurahuoneella ja Ritarihuoneella, jos ei tarkoiteta näiden rakennusten päähuonetta. (Saratie 1917:
81.)

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) katsoo olevan tärkeää, että adessiivimuoto saisi säilyttää välittömän
läheisyyden merkityksensä, ja siksi tulisi suosia sisäpaikallissijoja (Saarimaa 1930: 96). Myöhemmin Saarimaa
(Kielenopas 1947) on samalla kannalla ja lisää, että laivalla ja laivassa eivät ole sama asia. Suomalainen ei sano
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myöskään penkillä vaan penkissä, kun kysymys on kirkonpenkistä. (Saarimaa 1947: 208.) Vuonna 1967 hän
huomauttaa vielä, että Juhani Aho kirjoittaa: Pitää sen [hatun] päässään laivassa (Saarimaa 1967: 207).

Kettunen Hyvää vapaata suomea) vastaa tähän (mt. 188):
Todellakin oli eräässä pääkaupunkiseudun suurlehdessä kerran uutinen, jonka mukaan
 Sveitsin suurlähettiläs olisi ajanut autolla lentokentältä suoraan Seurahuoneeseen. Muodin
jäljittely ja erikoisesti svetisismien kummitus vie mahdottomuuksiin.

Kettusen mukaan tuskin on mahdollista erehtyä luulemaan, että kokouksen pitäminen kansakoululla tarkoittaisi muuta
kuin koulussa sisällä olemista. Kettunen esittää myös, että merkitysero sisä- ja ulkopaikallissijan välillä on
historiallinen, ja ulkopaikallissijat ilmaisevat paikkaa epämääräisemmin: kun kunnantaloissa alkoi olla muitakin
huoneita kuin yksi iso sali, alettiin kokoontua kunnantalolla. Tämä tarkoitti, ettei käytetä talon kaikkia huoneita.
Aiemminhan pitäjäntupa oli todellakin tupa – yksi huone, josta tietysti käytettiin sisäpaikallissijoja. (Kettunen 1949:
188-189.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) toteaa, että tästä sisäpaikallissijoja suosittavasta säännöstä on ryhdytty yhä
enemmän pitämään kiinni, ja siksi sisäpaikallissijoja on syytä käyttää johdonmukaisuudenkin kannalta. Tulisi siis sanoa
johdonmukaisesti esimerkiksi potilas viedään lastentautiosastoon. (Ikola 1986: 33.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) on samoilla linjoilla Ikolan kanssa: sisäpaikallissijoja tulee käyttää
johdonmukaisesti, kun kyse on rakennusten sisäpuolesta. Mitään poikkeuksia ei ole. (Konttinen 1978: 69.)

Itkonen (Kieliopas) pitää ulkopaikallissijoja ruotsinmukaisina ja toteaa niiden käytön valtaavan alaa.
Tällainen vaikuttaa sijojen käyttöalaan hämärtävästi. Toisaalta Itkonen toteaa, että joissakin tapauksissa
ulkopaikallissija on vakiintunut, esimerkiksi: Hän on neljännellä luokalla. (Itkonen 1982: 73.)

Myös Hako (Hyvääkin parempaa suomea) on samoilla linjoilla. Hän nimittää epäjohdonmukaisuutta [eli
ulkopaikallissijojen käyttöä] taudiksi, joka paranee sisäpaikallissijoja käyttämällä. Lisäksi kansakin sanoo, että lintu
istuu aidanseipäässä. (Hako 1963: 48.)

Sorjanen (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja) edustaa jo aiempaa uudempaa suhtautumista. Hän ei ota
kantaa puolesta tai vastaan, vaan käsittelee aihetta neutraalisti todeten vain, että ulko- ja sisäpaikallissijat voivat joskus
olla toistensa tehtävissä: Nuorisoseurantalolla pidettiin iltamat. Laivalla oli paljon väkeä, junassa oli runsaasti tilaa.
(Sorjanen 1998: 47).

Luukkonen (Hauskaa kielenhuoltoa!) toteaa, että rakennuksen sisätiloista käytetään sisäpaikallissijoja,
mutta toisaalta voidaan sanoa esimerkiksi: Tilaisuus järjestetään Kalastajatorpalla ja Pekka on töissä Helsingin
kaupungilla. Luukkonen pohtii tässä merkityseroja. Esimerkiksi töissä Helsingin kaupungissa viittaisi liian yleisesti
koko kaupunkiin. (Luukkonen 2006: 372.)

Aihetta on käsitelty Kielikello-lehdessä vuonna 1996. Siinä todetaan, että

ulkopaikallissijojen käyttö on yleisesti leviämässä outoihin ympäristöihin ja sisä- ja

ulkopaikallissijan työnjako on hämärtynyt. Olisi suositeltavaa sanoa esimerkiksi opistossa,

konservatoriossa ja oppilaitoksessa. Ilmaus tavataan koulussa tarkoittaa tapaamista koulussa

sisällä, ja tavataan koululla tarkoittaa tapaamista jossakin sen ulkopuolella, esimerkiksi pihalla.

(Maamies 1996.) Tämä suositeltu tapa ei liene toistaiseksi yleistynyt, koska teema on näin pysyvä.

Saratie, Saarimaa, Ikola, Konttinen, Itkonen ja Hako vetoavat kansallisromanttisiin

kielikäsityksiin. Näitä ovat yhden merkityksen säilyttäminen ja johdonmukaisuusperiaate, jossa

pyrittiin kielijärjestelmän aukottomuuteen sekä yksi muoto – yksi merkitys -ideaaliin. Sisä- ja

ulkopaikallissijan ero on siis pidettävä selvänä. Kansankieli oli alkuperäisen kielen lähde silloin,

kun se noudatti kielentutkijoiden mielestä kielen sääntöjä ja sopi siten kirjakieleen. Itkonen menee

pisimmälle pitäessään puristisesti ulkopaikallissijan valintaa ruotsinmukaisena perustelematta tätä

kuitenkaan mitenkään. Saarimaan vetoaminen kirjailija Juhani Ahoon saattaa edustaa Setälän

kuvaamaa tarkoituksenmukaisuuskantaa (Setälä 1894: 16). Joutavuus, turhuus, tauti ja muut

vastaavat affektiiviset ilmaukset ovat osa suomalaisen kielenhuollon retoriikkaa (esim. Ontermaa

2003, 2005, Mäntynen 1996.)
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5.1.2 Taulu on seinällä

Ulkopaikallissija on adverbiaalina ilmaisemassa paikkaa. ISK:ssa todetaan, että näissä sisä- ja

ulkopaikallissijalla on merkitysero. Ulkopaikallissijainen ilmaus korostaa ulkopintaa, josta puheena

oleva esine on irrotettavissa. (§ 1241.) Muotoon puututaan 9 oppaassa.

Perusteluja ulkopaikallissijoja vastaan Perusteluja ulkopaikallissijojen puolesta
· Ruotsin vaikutusta
· Suomen kielen luonteen vastaista
· Ei aitoa eikä luonnollista
· Murteissa ei käytetä
· Vieraanvoittoisuus
· Kielenkäyttäjille ei pidä antaa vapaita käsiä

tässä, koska suomen kielen luonne vaatii
sisäpaikallissijaa

· Korvassa ruotsalaista vahaa
· Ulkopaikallissijojen käyttö on itsepäisyyttä
· Kielen ilmaisumahdollisuudet paranevat, kun

ulkopaikallissijoja ei käytetä
· Sisäpaikallissija on yksitulkintaisempi
· Monia peräkkäisiä ulkopaikallissijoja ei pidä

käyttää

· Murteissa esiintyy sekä sisä- että
ulkopaikallissijoja

· Ulkopaikallissijat ovat suomalaista kielitunnetta
vastaavia

· Sisäpaikallissijat eivät ole ainoa mahdollisuus
· Ulkopaikallissijoja voidaan käyttää ainetta

tarkoitettaessa
· Joskus ulkopaikallissijat ovat tavallisempia
· Sisä- ja ulkopaikallissijat ovat yhtä lailla

mahdollisia

Kaksi kieliopasta hyväksyy sekä ulko- että sisäpaikallissijat yhtä lailla.
Saarimaan (Huonoa ja hyvää suomea) mukaan sisäpaikallissijat tarkoittavat kiinteätä yhteyttä paikan

kanssa ja tämän vuoksi taulun tulisi olla seinässä. Hän arvelee, että kielikorvamme sallii ruotsin kielen vaikutuksesta
ulkopaikallissijoja, vaikka suomen kielen luonne vaatisi sisäpaikallissijoja. Tässä tulisi kuunnella murteenpuhujia ja
noudattaa heidän tapaansa: kirjoitetaan paperiin, koputetaan oveen, taulu on seinässä. (Saarimaa 1930: 96.) Vuoden
1947 Kielenoppaassa Saarimaa on edelleen samoilla linjoilla. Vuoden 1967 Kielenoppaassa hän toteaa
ulkopaikallissijojen olevan vieraanvoittoista. Suomalainen ei käytä ulkopaikallissijoja, ja sisäpaikallissijojen käyttö on
aitoa ja luonnollista suomea. Osin Saarimaan kanta lievenee vuoden 1967 oppaassa, sillä hän toteaa toisaalta sanottavan
myös: Piirtää paperille. Taulu on seinällä. Hän katsookin, että aina ei voida puhua jommankumman sanonnan
paremmuudesta. (Saarimaa 1967: 207.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) katsoo, että seinällä vastaa suomalaista kielitunnetta ja että on hullua
ryhtyä mestaroimaan kielen lakeja kieltämällä ulkopaikallissijat tällaisessa yhteydessä (Kettunen 1949: 187-188). Hän
jatkaa (mt.)

Painovirhekään ei muka saisi olla sillä ja sillä rivillä, vaan rivissä. Kyllä musiikkia ja mitä
hyvänsä voidaan ottaa äänilevylle, eri vivahdus vain, jos sanotaan äänilevyyn. Ihmeellistä
muuttovimmaa  – muka »epäsuomalaisuuksien» pakoilua. Kun ei siinä innossa harakkaakin
tosiaan pantaisi istumaan katossa tai kivessä.
Hako (Hyvääkin parempaa suomea) toteaa kielenhuoltoa syytettävän aiheettomasti turhantärkeydestä.

Hän ei hyväksy vapaiden käsien vaatimuksia, koska suomen kielen luonne vaatii sisäpaikallissijoja. Korvassa on
ruotsalaista vahaa, jos itsepäisesti kirjoitetaan taululle eikä tauluun. (Hako 1963: 49.)

Ikolan (Nykysuomen käsikirja) mukaan sisä- ja ulkopaikallissijojen välillä ei ole aina selvää rajaa, mutta
on kuitenkin suositeltavaa käyttää sisäpaikallissijoja silloin, kun horjuntaa esiintyy: Taulu on seinässä. Tästä on etua
kielen ilmaisumahdollisuuksille, jotka paranevat, kun sisä- ja ulkopaikallissijat tarkoittavat eri asioita. Ikola kuitenkin
hyväksyy sekä paperiin että paperille kirjoittamisen. (Ikola 1986: 33.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) pitää sisäpaikallissijaa joskus yksitulkintaisempana: Kiinnittäkää
ilmoitus oveen! tarkoittaa oven pintaa, ei oven pieltä. Joissakin tapauksissa sisä- ja ulkopaikallissijoja voi käyttää yhtä
lailla, mutta ei kuitenkaan kovin monia ulkopaikallissijoja peräkkäin. Ei esimerkiksi: Virhe on ylhäältä lukien
kolmannella rivillä vasemmalla. (Konttinen 1978: 70.)

Itkonen (Kieliopas) katsoo, että sisäpaikallissijoja käytetään suomalaisittain ilmaisemaan yhteyttä
johonkin pintaan, mutta aina sitä ei voida pitää ainoana mahdollisena vaihtoehtona, koska esimerkiksi taulut ovat
useammin seinällä kuin seinässä. Kun tarkoitetaan ainetta, voidaan käyttää ulkopaikallissijaa, ja siten esimerkiksi
kirjoittaa paperille. Paperiin kirjoittaminen tarkoittaisi tiettyä paperikappaletta. (Itkonen 1982: 74.)
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Luukkonen (Hauskaa kielioppia!) katsoo, että sekä sisä- että ulkopaikallissijat ovat yhtä lailla
mahdollisia (mt: 371).

Hako kannattaa vielä kansallisromanttista näkemystä kielenhuoltajista kielen

auktoriteetteina, jotka tuntevat kielen lait ja osaavat niitä ainoina myös soveltaa. Monilta muilta

osin tässä näkyy kehitys sallivampaan suuntaan, kun verrataan Saarimaan eri oppaiden sisäistä

kehitystä ja verrataan vaikkapa Saarimaata ja Luukkosta. Kansallisromanttisesta yksi muoto – yksi

merkitys -periaatteesta on siirrytty jo Kettusen toivomaan ilmaisun vapauteen. Itkonen ottaa

puheeksi nykynäkemyksen, jossa sisä- ja ulkopaikallissijalla voidaan ilmaista hieman

erimerkityksisiä asioita (vrt. ISK: § 1240,1241).

5.1.3 Vesilahdella vai Vesilahdessa?

Sisä- ja ulkopaikallissijojen käyttöön kotimaisten paikannimien yhteydessä puututaan 9 oppaassa.

Kaikki oppaat toteavat yksimielisesti, että on vaikea antaa muita kuin suuntaa antavia ohjeita sisä-

ja ulkopaikallissijojen käytöstä, sillä käyttö on hyvin kirjavaa. Kaikki myös katsovat, että yleensä

pyritään noudattamaan kunkin paikkakunnan omaa taivutustapaa. Sorjanen ja Ikola ovat liittäneet

oppaaseensa suomalaisten kuntien nimien taivutusoppaan.

On yllättävää, että kielioppaat ovat järjestelmällisesti hyväksyneet tämän sisä- ja

ulkopaikallissijojen erittäin runsaan variaation Suomen paikannimistössä siitä huolimatta, että

kuitenkin on periaatteessa olemassa selkeitä sääntöjäkin siitä, milloin yleensä käytetään

ulkopaikallissijoja ja milloin sisäpaikallissijoja. ISK:n mukaan ulkopaikallissijan voi aiheuttaa

esimerkiksi se, että paikannimi on alkuaan viitannut veden äärellä sijaitsevaan paikkaan. Tällaisia

ovat esimerkiksi Tampereella ja Vantaalla. Vesistöihin viittaavat joki-, koski-, järvi- ja vesi-

loppuiset nimet ovat usein ulkopaikallissijoissa, kuten vastaava appellatiivikin on. Sama koskee

niemi-, mäki- ja vuori-loppuisia nimiä.

Toisaalta Suomen paikannimistössä ilmenee erittäin paljon poikkeuksia näistä

säännöistä, joita paikannimistön enemmistö kuitenkin noudattaa. Jotkut paikannimet voivat Ritva

Korhosen mukaan samallakin paikkakunnalla taipua sekä ulko- että sisäpaikallissijassa. Tällaisia on

kohtuullisessa määrin esimerkiksi mäki-loppuisissa nimissä. (Korhonen 2004.)15 Aina ei kuitenkaan

ole mitään erityistä syytä tai sääntöä paikannimen taivutustavan valintaan. Saara Welin esittää

esimerkin siitä, kuinka samanhahmoisetkin nimet voivat eri paikkakunnilla taipua eri lailla (Welin

1997.):

15 Welinin esittämässä kuntanimien luettelossa molemmissa sarjoissa taipuvia ovat esimerkiksi Haukivuorella ~
Haukivuoressa ja Kontiolahdella ~ Kontiolahdessa (Welin 1997).
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Himangan nimeen on vakiintunut paikallinen taivutustapa Himangalla, mutta Luhangan nimeen
Luhangassa. Simpeleläiset menevät kotiinsa Simpeleelle, mutta kempeleläiset Kempeleeseen.

Paikannimistö on selvästi epäsymmetristä ja epäsäännönmukaista eli kansallisromanttisten

kauneusideaalien vastaista. On yllättävää, ettei Suomessa muista kansallisromanttisista

yhtenäistämispyrkimyksistä huolimatta ole katsottu tarpeelliseksi puuttua paikannimistöön

lainkaan. Mahdollisesti paikannimistöä on pidetty niin omana ja läpeensä suomalaisena, ettei siinä

ja sen säännöttömyydessä ole nähty uhkaa kirjakielelle tai kielelle ylipäätään. Tämä on

mielenkiintoinen poikkeus kielioppaiden yleisestä linjasta.

Mielenkiintoisia ovat myös Korhosen laskelmat asutusnimistön

ulkopaikallissijaisuuden alueellisista eroista: ulkopaikallissijoja on eniten sisämaassa ja pohjoisessa.

Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla ulkopaikallissijoja on noin 18 % asutusnimistön

sijataivutuksesta. Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa niitä on jo noin 25 %, Lapissa

32 %, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa peräti 55 % ja Pohjois-Savossakin lähes

50 %. (Korhonen 2004.) Kun otetaan huomioon, että kirjakieleen on useimmiten valittu juuri

länsisuomalaiset ja lounaiset puheenparret ja toisaalta taas kirjakielen uudistamisen yhteydessä

etsittiin puhtautta idästä Kalevalan kotiseuduilta, on poikkeuksellista, että nämä ulkopaikallissijat

nimistössä on jätetty rauhaan jopa kansallisromanttisena kautena eikä niistä ole juuri edes

keskusteltu.

5.1.4 Maltalla vai Maltassa?

Sen sijaan ulkomaisten paikkojen nimityksissä ei ole oltu yhtä sallivia. Tämä koskee nimenomaan

saarten nimityksiä. ISK toteaa, että ulkomaisista saarista käytetään sijainnin ilmauksissa yleensä

ulkopaikallissijaa, joskin sisäpaikallissijojakin esiintyy. Monikolliset nimet sen sijaan ovat täysin

ulkopaikallissijaisia. (ISK: § 1242.) Ulkomaisten saarten nimiä käsitellään 8 oppaassa.

Perusteluja ulkopaikallissijoja vastaan Perusteluja ulkopaikallissijojen puolesta

· Vieraiden kielten vaikutusta
· Muiden kielten mukaista
· Aiheetonta
· Käyttö levinnyt kaavamaisista käännöksistä
· Ruotsin mukaista
· Sisäpaikallissijat ovat suomalaisempia ja

johdonmukaisempia
· Suomalaisistakaan saarista ei käytetä

ulkopaikallissijoja

· Ulkopaikallissijat ovat vakiintuneet maa-
loppuisiin saarten nimiin

· Samoin niemien ja niemimaiden nimiin,
monikollisiin nimiin ja epäyhtenäisten
saariryhmien nimiin

· Suomessakin tällaisten paikkojen nimiä
taivutetaan ulkopaikallissijoissa

Kaksi opasta katsoo sekä sisä- että ulkopakallissijojen sopivan yhtä lailla ulkomaisten saarten

nimiin.
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Saarimaa ottaa kysymykseen kantaa Kielenopaissa (1947 ja 1967). Hän arvelee ulkopaikallissijojen
käytön perustuvan vieraiden kielten vaikutukseen. Ainakin isojen saarten nimistä tulisi käyttää sisäpaikallissijoja. –
lanti-loppuisista nimistä on myös käytettävä sisäpaikallissijoja. (Saarimaa 1947: 210.) Vuoden 1967 painoksessa
Saarimaa lisää, ettei sanota: Hän asui kauniilla Tampereella vaan kauniissa Tampereen kaupungissa ja samoin laajassa
Venäjänmaassa (Saarimaa 1967: 209).

Ikolan (Nykysuomen käsikirja) mukaan ulkomaisten saarten yhteydessä käytetään usein aiheettomasti
ulkopaikallissijoja. Aivan kuten suomalaisista saarista puhuttaessa, myös ulkomaisista saarista tulisi käyttää
sisäpaikallissijoja. Ulkopaikallissijat ulkomaisten saarten nimissä ovat levinneet käyttöön käännöskielestä, jossa on
noudatettu vieraan kielen esikuvaa liian kaavamaisesti. Ikola hyväksyy kyllä ulkopaikallissijat -maa-loppuisissa
paikannimissä, sillä Suomessakin sanotaan esimerkiksi Pohjanmaalla. (Ikola 1986: 33.)

Itkonen (Kieliopas) katsoo saarten nimien olevan ulkomaisista paikannimistä horjuvimpia. Hän
mukaansa suositeltavaa olisi käyttää sisäpaikallissijoja kuten kotimaisistakin saarista puhuttaessa. Ulkopaikallissijojen
käyttö on muiden kielten mukaista. Kuitenkin –maa-loppuisista ja monikollisista nimistä sekä niemimaista ja niemistä
voidaan käyttää ulkopaikallissijaisia muotoja. (Itkonen 1982: 74.)

Pulkkinen (Asiasuomen opas) niputtaa ulkopaikallissijat tässä yhteydessä turhiin ja joutaviin
vieraskielisyyksiin. Inessiivi sopii adessiivia paremmin lukuun ottamatta monikollisia paikannimiä, ja että vastaavasti
sopii matkustaa Mallorcaan ja palata Kreetasta. (Pulkkinen 1977: 149–151.)

Konttisen (Nykysuomen käyttöopas) mukaan maa-alueina yhtenäiset ja tarkkarajaiset, kokonaisiin maihin
verrattavissa olevien suurten saarten nimet taipuvat sisäpaikallissijoissa. Epäyhtenäisten saariryhmien nimet ja
monikolliset saarten nimet taipuvat ulkopaikallissijoissa. -maa ja  -lanti  -loppuiset nimet taipuvat myös
ulkopaikallissijoissa. (Konttinen 1978: 69.)

Sorjanen (Suomen kieli.Käyttäjän käsikirja) antaa vain yhden esimerkin: Mallorcalla viihdyimme
paremmin kuin Kreikassa ottamatta sen enempää kantaa koko asiaan (mt: 47).

Luukkonen (Hauskaa kielioppia!) toteaa, että nykyohjeiden mukaan saarten ja saarivaltioiden nimiä voi
taivuttaa joko ulko- tai sisäpaikallissijoissa (mt: 372).

Kielioppaiden ohjeisiin on tehty vähitellen lievennyksiä kotimaisten paikannimien

käytäntöjen mukaan. Vähitellen on annettu kokonaan periksi muutosvaatimusten läpiviennissä, sillä

sisäpaikallissijat on sittemmin hyväksytty käyttöön, kuten havaitaan Sorjasen ja Luukkosen

kannanotoista. Suomen kielen lautakunta otti tähän kantaa vuonna 1979. Kannanotossa suositeltiin

sisäpaikallissijaa mutta ei enää pidetty ulkopaikallissijaa virheellisenä. (SKL 1979.)

5.1.5 Tammikuulla vai tammikuussa?

ISK katsoo ajanilmauksissa käytettävä pitkälti samoja keinoja kuin paikanilmauksissa, mutta

ajanilmauksissa on myös aivan omanlaisiaan piirteitä. Voidaan sanoa joulukuulla tai joulukuussa.

(ISK: § 1248.) 3 opasta käsittelee tätä paikallissijan valintakysymystä. Tämä on aineiston ainoa

kysymys, johon Saarimaa ei ole ottanut mitään kantaa. Tämä on myös kysymys, josta ei ole esitetty

kovin monia jyrkkiä argumentteja puolesta tai vastaan, mistä syystä tässä ei ole myöskään

taulukkoa luetteloimassa näitä argumentteja. Kaikki kolme aiheesta kirjoittanutta kielioppaan

tekijää ovat pohtineet sekä sisä- että ulkopaikallissijaa eivätkä varsinaisesti kiellä kumpaakaan.
Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) kysyy, onko oikein käyttää adessiivia, ja toteaa

E.N.Setälänkin sitä käyttävän. Hän kuitenkin arvelee, että Savon kansanmiesten käyttämä inessiivimuoto lienee silti
parempi. (Saratie 1917: 84.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) antaa ohjeeksi, että rajoittamatonta ja epämääräistä aikaa ilmaistaan
adessiivilla (talvella, rautakaudella), mutta kuukausien nimissä on yleisemmin käytössä inessiivi kuin adessiivi
(Kettunen 1949: 193).

Ikolan (Nykysuomen käsikirja) suositus on sama kuin Kettusen: adessiivi ilmaisee aikaa, jota ei ole
täsmällisesti rajoitettu. Kuukausista puhuttaessa käytetään yleensä inessiiviä, muuta adessiivikaan ei ole väärä. (Ikola
1986: 36.)
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5.1.6 Hänellä on kuumetta

Kyseessä on habitiivinen ilmaus, jossa paikallissijat viittaavat erottamattomaan omistukseen, jossa

osa sisältyy kiinteästi kokonaisuuteen eikä sitä voida luovuttaa pois (ISK: § 1247. Tämä on aihe,

johon ovat ottaneet kantaa vain Saarimaa ja Kettunen, muut eivät ole kiinnittäneet siihen huomiota.

Perusteluja ulkopaikallissijoja vastaan
(Saarimaa)

Perusteluja ulkopaikallissijojen puolesta
(Kettunen)

· Ulkopaikallissijan käyttö on epäsuomalainen
lausetapa

· Paperikielisyys
· Abstraktius
· Hämäryys
· Mallina vieraiden kielten prepositiorakenteet

· Sekä sisä- että ulkopaikallissijat ovat hyvää
suomea

· Muotojen kieltäminen on tyylin tappamista
· Ulkopaikallissija on itäsuomalaisempi

Saarimaan (Huonoa ja hyvää suomea) mukaan tulisi sanoa hänessä on kuumetta tai hän on kuumeessa,
koska ulkopaikallissijan käyttö on epäsuomalainen lausetapa. Samoin tulisi korjata ilmaukset hänellä on helppo
muotoon hän on helpolla; hänellä on oikein po. hän on oikeassa; minulla on vilu po. minun on vilu; minulla on paha
olla po. minun on paha olla. (Saarimaa 1930: 102–103). Myöhemmin vuoden 1947 Kielenoppaassa Saarimaa lieventää
jälkimmäistä kantaansa ja toteaa, että minulla on vilu on oikein, mutta hyvin luonteva on myös vanhan kirjakielen ja
länsimurteiden minun on vilu. Tässä vaiheessa Saarimaa on poistanut listalta kokonaan virhe-esimerkin hänellä on
oikein. (Saarimaa 1947: 216–217.) Vielä myöhemmin vuoden 1967 Kielenoppaassa Saarimaa katsoo adessiivin
tällaisessa yhteydessä olevan paperikieltä, turhan abstrakti, hämärä ja melko nuorta alkuperää. Hän arvelee sen
esikuvana olevan vieraiden kielten prepositiorakenteet, lähinnä ruotsin hos, englannin on ja saksan bei.  Aidompaa
kieltä olisi inessiivin käyttö. (Saarimaa 1967: 215.)

Kettusen (Hyvää vapaata suomea) mukaan sekä hänessä että hänellä on kuumetta on hyvää ja aivan yhtä
suomalaista kieltä. Hän kyselee, säädetäänkö aitosuomeksi myös minussa on jano, ja harmittelee, että taas ollaan tyylin
tappamisen surullisella tiellä, mikäli jompikumpi muoto kielletään. Adessiivin käyttö on itäsuomalaisempaa ja genetiivi
on länsisuomalaisempi. Kettunen huomauttaa myös, että kyseinen genetiivi on itse asiassa vanha datiivi (jumalan kiitos;
anna kättä köyhän miehen), ja pohtii, kuka tarkalleen tienneekään, minkä verran genetiivissä on samoja lähtökohtia
(ketun myrkky = ketulle myrkky?). (Kettunen 1949: 197.)

Saarimaan vuoden 1967 Kielenoppaassa saattaa heijastua 1960-luvun murros:

kaupunkilaistuvassa yhteiskunnassa alettiin opiskella kieliä ja matkustaa ulkomaille. (Utrio 2006:

101–102, 105, 112) Niinpä mahdollisia virhelähteitäkin alkoi olla muitakin mahdollisia kuin

alkuperäinen ruotsi. (Vrt. kappale 5.2.5.)
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Seuraavasta taulukosta ilmenee, mitkä kielioppaat ovat käsitelleet mitäkin edellä mainituista

ilmauksista:
Ylioppilastalolla/
Ylioppilastalossa

Taulu on
seinällä/
Seinässä

Vesilahdella/
Vesilahdessa

Maltalla/
Maltassa

Tammikuulla
vai

tammikuussa

Hänellä/hänessä
on kuumetta

Saratie
1917

X X

Saarimaa
1930

X X X X

Saarimaa
1947

X X X X X

Kettunen
1949

X X X X X

Hako
1963

X X

Saarimaa
1967

X X X X X

Pulkkinen
1977

X

Konttinen
1978

X X X X

Itkonen
1982

X X X X

Ikola
1986

X X X X X

Sorjanen
1998

X X X

Luukkonen
2006

X X X

Muikku-
Werner

2006

5.2. ADESSIIVI – KESTOSUOSIKKI JA SUOMEN KIELEN RUOTSALAISIN
SIJAMUOTO

Adessiivia käsittelevät aineiston kaikki 13 opasta ja se saa monissa jopa oman erillisen lukunsa

toisin kuin ablatiivi ja allatiivi. Ylipäätään kolmesta ulkopaikallissijasta ylivoimaisesti eniten

huomiota osakseen saa adessiivi ja nimenomaan sen käyttö attribuuttina ja adverbinä.

 Adessiiviteemoja on yhteensä 7. Adessiivi on ollut erittäin tärkeä aihepiiri

kielioppaissa. Saratie on avannut teemoista 3, Saarimaa 3 ja Kettunen 1:n. Adessiivinkin kaikkein

vilkkain käsittely päättyy 1980-luvun jälkeen, mutta se pysyy silti mukana, sillä jopa 2000-luvun

oppaat ottavat kantaa vielä 3 teemaan.

5.2.1 Asunto parvekkeella

Nimitettäköön ilmaustapaa tässä aineiston kielioppaiden tapaan adessiiviattribuutiksi. Ilmaukseen

ottavat kantaa kaikki 13 opasta, ja niissä ollaan hyvin yksimielisiä sen kehnoudesta. Edes Kettunen
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ei kannata adessiiviattribuuttia: tämä adessiivityyppi ei ole saanut ainuttakaan puolustavaa

lausuntoa yhdessäkään kielioppaassa ja poikkeaa tässä kaikista muista käsitellyistä aiheista:

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta
· Ei voida mitenkään suvaita
· Adessiivi edustaa kehnoja ruotsalaisia

puhetapoja
· Epäsuomalaista ruotsin mukailua
· Huonoa kieltä
· Voidaan käsittää väärin
· Hullunkurinen
· Kehittymättömien ilmoituskommellus
· Puotikielen attribuuttikukkanen
· Ei esiinny enää sivistyneemmissä seurapiireissä
· Kömpelö
· Huono
· Vieras
· Paha
· Perustuu med-prepositioon
· Myymäläadessiivi
· Käyttäjillä erityisen huono kielikorva
· Ei hyvää kieltä
· Ei sopeudu kieleen
· Tarpeeton
· Turha
· Vierasta vaikutusta
· Yleinen paikallissijakömmähdys
· Terve kielikorva ei käytä
· Kevyttä paheksuntaa aiheuttava

Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) katsoo ehkä voitavan suvaita lausetapoja hyvällä
omallatunnolla ja vapaalla miellä, mutta ei mitenkään kirja 312 kuvalla ja kartalla tai huone kolmella ikkunalla ja
katukäytävällä. Tällaiset adessiivit voidaan lausua suomeksi turvautumatta huonoihin ruotsalaisiin puhetapoihin: kirja,
jossa on 312 kuvaa ja kartta; kolmi-ikkunainen huone, johon on katukäytävä. (Saratie 1917: 85–86.)

Saarimaan (Huonoa ja hyvää suomea) mukaan sekä huone alkoovilla että huone alkoovin kanssa ovat
aivan epäsuomalaista ruotsin mukailua. Tulisi sanoa huone ja alkovi tai alkovihuone. Saarimaa arvelee
adessiivimuotojen olevan peräisin ruotsin prepositioattribuutin jäljittelystä. (Saarimaa 1930: 80–81.) Vuoden 1947
Kielenoppaassa Saarimaa varaa jo kokonaisen luvun adessiiviattribuutille eikä enää käsittele sitä muiden asioiden
joukossa. Hän katsoo, että oikeastaan on suomen kielen puute, ettei tällaisia tapauksia varten ole ruotsin kielen lailla
yksinkertaista tapaa ilmaista asia. Aivan liian epäsuomalaista olisi sanoa huvila peltikaton kanssa ja aivan yhtä huonoa
suomea on huvila peltikatolla. Jälkimmäinen on vieläpä mahdollista käsittää väärin. Sen sijaan voisi sanoa
peltikattoinen huvila. Huone keskuslämmityksellä olisi keskuslämmityshuone tai huone, jossa on keskuslämmitys.
(Saarimaa 1947: 172.) Vuoden 1967 Kielenoppaassa Saarimaa on muuttanut tekstiään vain hieman. Hän toteaa, että
huvila peltikatolla on suomea vain hullunkurisessa merkityksessä. (Saarimaa 1967: 172.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) arvelee näiden kehittymättömien kirjoittajien ilmoituskommellusten
ja puotikielen attribuuttikukkasten olevan paitsi ruotsin mukailua, myös sitkeähenkisiä siitä syystä, että ne liittyvät
suomalaiseen adessiivityyppiin varrella varustettuja ja tiiliä vain ostoluvalla. Sivistyneemmistä seurapiireistä
epäsuomalainen adessiiviattribuutti on jo peloteltu pois, mutta edelleenkään rajat eivät ole selvät. Harja metallivarrella
korjataan muotoon metallivartinen harja, mutta jos tämä ei onnistu, on pahat attribuutit kierrettävä sivulauseella tai
mikä mitenkin. (Kettunen 1949: 156–157.)

Hako (Hyvääkin parempaa suomea) esittää, että suomen kielessä on kolme attribuuttia:
adjektiiviattribuutti, genetiiviattribuutti ja substantiiviattribuutti. Adessiiviattribuuttia suomen kielessä ei tulisi olla,
mutta jostain syystä ilmoitus- ja myymäläkieli on päästänyt suomen kieleen pesiytymään ruotsin med-prepositioon
perustuvia vieraita ilmauksia kuten kenkiä soljilla. Huono adessiivi tulisi korvata esimerkiksi adjektiiviattribuutilla,
sivulauseella tai yhdyssanalla. (Hako 1963: 51.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) toteaa adessiiviattribuutin käytön yleistyneen siksi, että on käännetty
mekaanisesti ruotsin med-rakenteita ja siksi sitä näkee vielä nykyäänkin. Ikola arvelee tällaisen muodon käyttäjillä
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olevan erityisen huono kielikorva. Ikola esittää samat adessiivi-ilmauksen kiertotavat kuin edeltäjänsäkin: sivulause,
adjektiiviattribuutti tai yhdyssana. (Ikola 1986: 37, 194.)

Itkonen (Kieliopas) kutsuu tällaista adessiivia Ikolan tapaan myymäläadessiiviksi eikä pidä sitä hyvänä
kielenä. Itkonen esittää myös yhden uuden adessiivi-ilmauksen kiertotavan, joka on pilkulla erotettu nominatiivi:
viritin-vahvistin, mikrofoniliitäntä. (Itkonen 1982: 70.) Itkonen ei mainitse tästä adessiivin käytöstä puhuessaan, että se
olisi vierasta alkuperää.

Pulkkinen (Hyvääkin parempaa suomea) ottaa adessiivin käyttöön yleisesti kantaa (Pulkkinen 1977:
149):

Mutta hyvän ohella vieraista kielistä ― etenkin ruotsista ― on tullut paljon myös huonoa.
 Niinpä ruotsin kielen kahlehtimat kynämiehet ovat sepittäneet sentapaisia ilmauksia
kuin ---, veriohukaisia puolukkahillolla, ---, jotka eivät luontevasti sopeudu kielen
ilmaisujärjestelmään ja sitä paitsi ovat tarpeettomia, koska omaperäiset ilmaustyypit
sanovat aidommin täsmälleen samat asiat.

Pulkkinen ei tämän enempää puutu attribuuttina käytettävään adessiiviin.
Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) toteaa adessiivin olevan yleisin liikesuomen paikallissija-

attribuuteista. Hän suosittelee sen korvaamista sivulauseella tai -llinen-, -einen-, tai -kas -johdoksella. Konttinen ei sen
enempää ota kantaa tähän adessiivityyppiin. (Konttinen 1978: 64, 292.)

Sorjasen (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja) teoksesta mainittakoon, että hänen kaikki adessiivia
koskevat, myös muut kuin adessiiviattribuuttia koskevat, kannanottonsa ovat peräisin hänen kielioppaansa luvusta
Vierasta vaikutusta, jonka lyhyessä johdannossa hän toteaa sijamuotoja usein käytettävän epäsuomalaisesti ja vieraiden
kielten mallin mukaan. (Vain edellä käsitellyt sisä- ja ulkopaikallissijan valintakysymykset olivat toisesta luvusta.)
Sorjanen antaa kolme esimerkkiä, joista kahteen on lisätty parannusehdotus. Yksi on korjattu sivulauseeksi ja toinen
yhdyssanaksi: Myytävänä kaksio parvekkeella tulee korjata muotoon kaksio, johon kuuluu parveke. Uusi automme on
neljällä ovella kuuluu paremmin on neliovinen. Virkettä Luotettava ennustaja selvänäöllä Sorjanen ei ole korjannut
lainkaan, vaan sen perään on merkitty vain ’?!’. (Sorjanen 1998: 211.)

Luukkonen (Hauskaa kielenhuoltoa!) esittelee muutamia esimerkkejä, muun muassa: mustikkakiisseliä
kermavaahdolla ja myydään yksiö omalla saunalla. Ensimmäinen tulee muuttaa muotoon mustikkakiisseliä ja
kermavaahtoa ja jälkimmäinen sivulauseeksi. (Luukkonen 2006:373.)

Muikku-Werner (Kielipoliisin käsikirja) kirjoittaa (2006: 41):
Sen sijaan terve kielikorvakin sanoo, ettei alennuksessa oleva aluspaita pitkillä hihoilla ole
houkutteleva vaan pitkähihainen aluspaita käy paremmin kaupaksi.
Kun myytävänä on huvila peltikatolla, ostaja ihastuu välittömästi. Kuinka näppärää: huvila
on todella lähellä, ikään kuin ullakkokerroksessa. Valitettavasti tällaista rakennustaiteellista
ihmettä joutuu vielä odottelemaan, ja tarjottavana on vain peltikattoinen huvila.

Muikku-Werner jatkaa, että veriohukaisia puolukkahillolla on mielenkiintoinen ruoka-annos, mutta moni pitää
varmaankin parempana toisenlaista asettelua, jossa hillo on lettujen päällä. Hän pitää näitä kevyttä paheksuntaa
aiheuttavina muotoina (Muikku-Werner 2006: 41–42).

Adessiiviattribuuttia on pidetty svetisisminä aivan Saratien oppaasta alkaen ja sitä

hyljeksitään vielä aivan viime vuosienkin kielioppaissa, kuten edellisestä ilmenee.

Adessiiviattribuutista on kirjoitettu ennen kielioppaita Virittäjässä muun muassa 6/1897: 109 ja

6/1900: 98–100. Merkille pantavaa kuitenkin on, että 2000-luvun kielioppaat eivät enää ota

puheeksi sitä, että tällainen adessiiviattribuutti olisi lähtökohdiltaan ruotsin tai jonkin muun vieraan

kielen vaikutusta: Luukkonen ei esitä korjausperusteitaan lainkaan ja Muikku-Werner pyrkii

Saarimaan tapaan tekemään adessiiviattribuutin käytön lähinnä naurettavaksi. Toisin sanoen

perusteet katoavat, mutta virheellisyys on silti pysyvää.

Vetoaminen adessiiviattribuutin käytöstä mahdollisesti seuraavaan väärinymmärrykseen

on melko perusteetonta sekin. Onhan kielessä muitakin samantyyppisiä ilmauksia, jotka voisivat

samoin perustein aiheuttaa väärinkäsityksiä. Kielilautakunta on 1970-luvulla suositellut esimerkiksi

ilmauksia (KL 1970-luku): --- pääsin puoli matkaa naapurin hevosessa ja Venäjän rajalla olen
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käynyt autolla. Tässä ei ole haitannut ilmausten monitulkintaisuus. Samalla tavalla

monimerkityksisiä ovat esimerkiksi ilmaukset menemme mustikkaan; käytiin kalassa ja sukat ovat

jalassa ja käsineet kädessä. Silti näitä ei ole pyritty poistamaan kielestä eikä niitä ennen kaikkea

tulkita kirjaimellisesti kielenhuollossa - miksi siis adessiiviattribuuttiakaan pitäisi tulkita siten?

Mäntysen mukaan kielenhuollossa esiintyy monia virheellisinä pidettyjä muotoja, joiden

virheellisyys ei perustu kielioppiin, vaan esimerkiksi ilmauksen kaksihahmotteisuuteen. Jotkut

näistä eivät aiheuta kuitenkaan kielenkäyttäjille minkäänlaisia ymmärrysongelmia, vaan ilmaus on

tuttu. Tällöin kielenkäyttäjä ja - Mäntysen esimerkissä opettaja, mutta yhtä lailla se voisi olla

kielenhuolto, joutuvat tilanteeseen, jossa kaksi vastakkaista näkemystä kohtaa. (Mäntynen 2003b:

387.) Adessiiviattribuutin kohdalla juuri tämä saattaisi olla nykytilanne.

Ei näytä siltä, että kielenkäyttäjät yleisesti käyttäisivät adessiiviattribuutista

kirjaimellista tulkintaa. Tämän voi havaita helposti esimerkiksi juuri mainosten kieltä seuraamalla

tai vaikkapa kirjoittamalla hakuohjelma Googleen hakusanaksi paita pitkillä hihoilla. Heti

ensimmäisellä www-sivulla on seitsemän osumaa (29.5.2010): saatavilla on aluspaita, imetyspaita,

goottipaita, poolopaita, Superman-paita, kauluspaita ja T-paita pitkillä hihoilla. Hakusana kaksio

parvekkeella tuottaa ensimmäiselle www-sivulle niin ikään seitsemän osumaa (29.5.2010):

kaksioita parvekkeella on saatavissa muun muassa Länsimäessä, Munkkiniemessä, Hakaniemessä ja

eräässä lomakohteessa. Tarjolla on myös saunallinen kaksio parvekkeella sekä kaksio lasitetulla

parvekkeella. Mitä ilmeisimmin on merkitysero ilmauksella kaksio parvekkeella ja ilmauksilla

kaksio on parvekkeella ja varsinkin kaksio sijaitsee parvekkeella. Ensimmäistä tuskin tulkitaan

asuntoilmoituskontekstissa jälkimmäisillä tavoilla, koska sitä selvästikin yleisesti käytetään

merkityksessä kaksio, johon kuuluu parveke. Myös med-rakennetta paremmin vastaavan kanssa-

postpositiorakenteen ja adessiiviattribuutin välille saatetaan tehdä eronteko kielessä, kuten

seuraavassa esimerkissä, joka on julkaistu erään apteekin asiakaslehdessä (Kalsta ja Junkala 2009:

52): avun [tuo] --- se, että äiti saa nukkua täysiä öitä esimerkiksi eri huoneessa vauvan kanssa tai

korvatulpilla.

Kielenkäytöstä adessiiviattribuuttiakaan ei siis ole saatu poistettua reilussa 90 vuodessa.

Tuskinpa 1990- ja 2000-luvun oppaat olisivat siitä huomauttaneetkaan, jos sitä ei esiintyisi kielessä

enää. On epätodennäköistä, että sitä saadaankaan poistettua.

5.2.2 Suhtauduttiin ilolla

Tavan adessiiviin, jossa adessiivi esiintyy lauseessa adverbiaalina, puuttuu 12 opasta. Saratie ei

puutu varsinaisesti tavan adessiiviin, vaan katsoo sen kuuluvan adessiiviattribuutin kanssa samaan
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ryhmään, tosin siten, että hänen tavan adessiivista mainitsemansa esimerkki-ilmaukset hyvällä

omallatunnolla ja vapaalla miellä voivat olla hyväksyttäviä (Saratie 1917: 85–86).

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta
· On olemassa suomalaisempia sanontatapoja
· On olemassa luontevampia ja aidompia

sanontatapoja
· Adessiivissa on liikaa sinikeltaista sävytystä
· Adessiivi on tavan adessiivina harhateillä
· Harvinainen aidossa suomen kielessä
· Vieraiden mallien vaikutuksesta suhteettomasti

levinnyt
· Leviää suomelle ominaisten ilmaisutapojen

kustannuksella
· Sekoittaa kielen ilmaisujärjestelmää
· Hylättävä
· Ei yleensä ilmaise suomessa tekemisen tapaa
· Perustuu med-preposition kaavamaiseen

kääntämiseen
· Kuulostaa epäluontevalta paperikielen

sanonnalta
· Epäjohdonmukainen
· Epäluonteva
· Vierasta vaikutusta

· Ei ole ruotsalaisuus
· Hyvin vanha ilmaus, joka esiintyy myös

vepsässä
· Kansankielessä runsaasti esimerkkejä tavan

adessiivista
· Joskus ei ole korvattavissa muulla ilmauksella
· Voidaan hyväksyä, mikäli tavan adessiiviin

liittyy adjektiiviattribuutti
· On olemassa vakiintuneita tavan adessiiveja
· Ei ole aidossa suomen kielen fraseologiassa

aivan tuntematon
· Suomen kielen lautakunta on hyväksynyt tavan

adessiivin

Saarimaan Huonoa ja hyvää suomea on ensimmäinen tavan adessiiviin kantaa ottava kieliopas tämän
tutkielman aineistossa. Saarimaa katsoo, että tapaa ja tilaa ilmaiseva adessiivi olisi korvattava suomalaisemmalla
sanontatavalla, esimerkiksi Vene kulki suurella nopeudella olisi korjattava muotoon Vene kulki hyvin nopeasti; surulla
ilmoitamme tulisi olla surren; kulkea tyhjällä vatsalla tulisi olla vatsa tyhjänä. Saratien suvaitsema huonolla
omallatunnolla saa Saarimaankin hyväksynnän, koska se on kieleen juurtunut eikä luontevasti korvattavissa. Mutta
esimerkiksi rauhallisella omallatunnolla tulisi kuitenkin korjata muotoon omatunto rauhallisena. (Saarimaa 1930: 80,
101–102.) Vuonna 1947 Kielenoppaassa Saarimaa käyttää samaa tekstiä, ja vain esimerkkejä on enemmän. Mutta sitten
hän lisää, että mikäli adessiivimuodon edellä on adjektiiviattribuutti, ilmaus sopii paremmin, ja onkin olemassa
vakiintuneita tavan adverbiaaleja kuten vähällä vaivalla ja hyvällä menestyksellä. Tosin tällöinkin olisi parempi löytää
jokin luontevampi ja aidompi ilmaisutapa. (Saarimaa 1947: 214–216.) Vuoden 1967 Kielenoppaassa on vielä lisäys,
jonka mukaan yleinen sanonta kone lensi tuhannen kilometrin nopeudella voitaisiin luontevasti sanoa: lennettiin pitäen
tuhannen kilometrin nopeutta. (Saarimaa 1967: 212–214.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) kuitenkin väittää Saarimaan nimittäneen näitä ruotsalaisuuksiksi,
vaikka aivan näin asia ei yksioikoisesti ole. Kettunen myös väittää Saarimaan tuominneen ruotsalaisuutena ilmauksen
hyvällä omallatunnolla, mitä Saarimaa ei kuitenkaan tehnyt, koska piti ilmausta vakiintuneena. Kettusen mukaan tavan
adessiivi näyttää olevan hyvin vanha ja se esiintyy yleisenä myös vepsässä. Samoin kansankielestä Kettunen esittelee
esimerkkejä tavan adessiivista. Kettunen toteaa tässä, että tavan adessiivin voi hänen puolestaan halutessaan kiertää,
sillä se on myös tyylikysymys. (Kettunen 1949: 196.)

Hako (Hyvääkin parempaa suomea) ottaa melko jyrkän kannan tapaa ja mittaa ilmaisevaan adessiiviin.
Hän otsikoi kappaleensa Adessiivi harhateillä ja on aineistossa ensimmäinen, joka pitää tavan adessiivia
ruotsalaisuutena: se on saanut liikaa sinikeltaista sävytystä (Hako 1963:50). Hako kirjoittaa hyvin värikkäin
sanankääntein (mt.):

Toimimme nykyaikana niin kiireellä (po. kiireesti) ja suurimmalla mahdollisella
päättäväisyydellä (po. mahdollisimman päättävästi), ettemme enää varmuudella (po.
varmasti) osaa sanoa, ---. Istumme sitten huonolla omallatunnolla (po. omatunto huonona)
pulpeteissamme ja yritämme opettajan opastuksella (po. opettajan opastamana, opettaja
 oppaana) asiantuntemuksella (po. asiantuntevasti) perehtyä normaalisuomeen. Ehkä siitä
 huolimatta voimme kokeiden jälkeen surulla (po. surullisesti) todeta, ettei koepaperimme
 ollut kiitoksella hyväksytty (po. kiittäen hyväksytty). Silloin on myöhäistä katua, että
kokeisiin valmistautumista tuli siirretyksi parilla päivällä (po. pari päivää).

Tästä nähdään, että Hako ei hyväksy ilmausta huonolla omallatunnolla. Samoin siirtää parilla päivällä on tullut tässä
julistettua huonoksi myös. Syy on mahdollisesti se, että Saarimaa vuoden 1947 Kielenoppaassaan pitää tätä
epäsuomalaisena mitan adessiivina (mt. 216).
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Ikola (Nykysuomen käsikirja) katsoo adessiivin olevan melko harvinainen aidossa suomen kielessä. Myös
Ikola pitää tätä adessiivityyppiä vieraiden mallien vaikutuksena ja niiden takia suhteettoman levinneenä. Ikolan mukaan
hylättävää adessiivin käyttöä ovat muun muassa: asiaa ei vielä tiedetty varmuudella (par. varmasti); katselin kaupunkia
ystäväni opastuksella (par. opastamana); hän jatkoi opintojaan hyvällä menestyksellä (par. menestyksekkäästi tai hyvin
menestyen). Mutta vaikka tavan adessiivia onkin syytä yleensä karttaa, sen vieronnassa ei ole syytä mennä liian pitkälle
silloin, kun sen voidaan ymmärtää tarkoittavan keinoa tai välinettä. Esimerkiksi suurella vaivalla sain veneen vesille.
Joskus aivan selvä tavan adessiivikaan ei ole mitenkään korvattavissa: Työ sujui amerikkalaismallisella nopeudella.
(Ikola 1986: 36-37.)

Itkonen (Kieliopas) katsoo, että adessiivi ei suomessa yleensä ilmaise tekemisen tapaa. Tämän vuoksi
tulee korjata esimerkiksi varmuudella muotoon varmasti ja ilolla muotoon iloiten tai ilokseni. Itkonen kuitenkin jatkaa,
että joskus tavan adessiivi on hyväksyttävä. Jos siihen liittyy adjektiiviattribuutti, se voidaan hyväksyä. Esimerkiksi
vaivalla on muutettava muotoon vaivalloisesti, mutta suurella vaivalla on hyväksyttävä ilmaus. Itkonen pitää
vakiintuneina adessiiveina myös esimerkiksi tyyppiä orkesteri soitti kapellimestari Kamun johdolla. (Itkonen 1982: 75.)

Pulkkisen (Asiasuomen opas 1977) opas on aineiston ensimmäinen opas, jossa tavan adessiivin väitetään
pohjautuvan nimenomaan ruotsin med-preposition kaavamaiseen kääntämiseen. Pulkkinen ei selvitä, miksi suomalaiset
toimisivat näin ja millä perusteella he tavan adessiivia kääntäessään ensin ajattelisivat ruotsin prepositioita. Pulkkisen
mukaan tavan adessiivit kuulostavat epäluontevilta paperikielen sanonnoilta. Pulkkinen luetteloi samat
esimerkkitapaukset ja korjaukset kuin suurin osa muistakin kielioppaan kirjoittajista, muun muassa ilolla ja surulla
(iloiten, iloisesti; surren). (Pulkkinen 1977: 150.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas 1978) katsoo tavan adessiivin ilmaisevan joissakin vakiintuneissa
sanonnoissa tekemisen tapaa, esimerkiksi rahan voi nostaa vain holhoojan suostumuksella. Usein kuitenkin adessiivi on
epäjohdonmukainen ja epäluonteva tavan ilmaisin. Konttinen huomauttaa myös, että ruotsin med-rakenne on
suomennettava muulla tavalla kuin tavan adessiivilla. Hän suosittelee käyttämään sti-loppuisia adverbeja, essiiviä, 2.
infinitiivin instruktiivia tai muita ilmauksia, joilla adessiivin voi kiertää. Myös muoto jonkun johdolla, opastuksella on
muutettava muotoon jonkun johtamana, opastamana.

Sorjanen (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja 1998) pitää myös tavan adessiivia epäsuomalaisena ja
vieraiden kielten vaikutuksesta syntyneenä. Niinpä tulisi korjata esimerkiksi turkiseläimiä tapettiin raa’alla
menetelmällä muotoon raa’asti. Samoin valiokunta suhtautui epäilyksellä esitykseen muotoon epäillen. Virke nuorisoa
vahditaan melko kielteisellä silmällä tulisi typistää muotoon nuorisoa vahditaan. (Sorjanen 1998: 211.) Tässä voidaan
kuitenkin kysyä, eikö esimerkiksi raa’asti ole kuitenkin esitetyssä kontekstissa eri asia kuin raa’alla menetelmällä.
Samoin virkkeen typistäminen muuttaa sen sanomaa hyvin paljon.

Luukkonen (Hauskaa kielenhuoltoa! 2006) edustaa jo uutta kantaa tavan adessiiviin. Hän toteaa, että
adessiivia käytetään muun muassa tavan ilmauksissa ja antaa esimerkiksi: Seurasimme kilpailua kiinnostuksella.
Otimme tiedon vastaan ilolla. Hän kuitenkin tässä yhteydessä katsoo parhaaksi huomauttaa, että suomen kielen
lautakunnan 22.5.2003 tekemän päätöksen mukaan tapaa voi ilmaista myös adessiivilla.

Myös Muikku-Werner (Kielipoliisin käsikirja 2006) selostaa taustoja, mutta vielä kauempaa: 1800-
luvulta alkaen. Hän toteaa, että adessiivilla on ollut niin paljon tehtäviä, ettei sitä ole haluttu enää raskauttaa lisää.
Lisäksi sitä on usein pidetty svetisisminä. Muikku-Wernerkin kertoo suomen kielen lautakunnan vuoden 2003
päätöksestä ja myös päätöksen perusteluista. (Muikku-Werner 2006: 40.) Hän toteaa itse pitäneensä aina erityisen
viehättävänä lausetyyppiä orkesteri soittaa jonkun johdolla, koska (mt: 41):

Kuvittelen frakki- ja iltapukuiset soittajat sähköjohdolle ripirinnan kuin pääskyset ikään.
 Mutta jätetään musikantit johdolla soittelemaan, korvaava ehdokas johtamana ei ole
koskaan saavuttanut suosiota; aina ei kielipoliisinkaan kannata turhia pyristellä.

Vain yksi ennen 2000-lukua ilmestynyt opas, Kettusen Hyvää vapaata suomea olisi

valmis hyväksymään tavan adessiivin. Toisaalta aineiston vanhin opas ei ota lainkaan kantaa koko

asiaan: Saratie toteaa vain käsitellessään toista adessiivityyppiä, adessiiviattribuuttia (asunto

parvekkeella), että lausetapoja hyvällä omallatunnolla ja vapaalla miellä voitaneen ehkä suvaita

(Saratie 1917: 85). Myöskään tätä vanhemmista oppaista ei ole mainintoja tästä adessiivin käytöstä

ilmennyt. Aivan samoin kuin adessiiviattribuuttia, myös tavan adessiivia on joskus pidetty ruotsin

med-prepositiosta lähtöisin olevana. Mutta toisin kuin adessiiviattribuuttiin, tavan adessiiviin nämä

syytökset liitettiin kielioppaissa vasta 1960-luvulla.  Aivan samoin kuin adessiiviattribuutista

puhuttaessa voidaan tässäkin kysyä, eikö med-prepositiosta mallinsa saanut rakenne kuuluisi
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pikemminkin jonkun kanssa. Sijapäätteen käyttämisen luulisi olevan erittäin suomalaista. Tavan

adessiivi onkin sittemmin hyväksytty, kuten aiemminkin jo on todettu. Suomen kielen lautakunta

päätti vuonna 2003, ettei tavan adessiivia ole syytä karttaa. Tämä näkyy myös tuon vuoden jälkeen

ilmestyneissä kielioppaissa. Adessiiviattribuuttia sen sijaan ei edelleenkään ole hyväksytty.

Poikkeuksellista uusimmissa aineiston oppaissa on perusteleminen. Tässä ei ole vain

poistettu tavan adessiivia kiellettyjen muotojen listalta, vaan katsotaan, että on perusteltava, miksi

sitä nyt voi käyttää. Esimerkiksi Luukkonen ei perustele monia muita sääntöjä lainkaan, tai jos

perustelee, hän kertoo, miksi jotain muotoa ei saa käyttää. Tässä kuitenkin virhe-esimerkkien sijaan

luetellaan hyväksyttäviä muotoja ja sitten kerrotaan, miksi niitä saa käyttää.

5.2.3 Sillä ehdolla, sillä seurauksella

Näitä konjunktiorakenteita käsittelee 6 opasta. Kannanotot tähän ilmaantuvat mukaan aineistoon

Kettusen aloitteesta vuonna 1949 ja katoavat vuoden 1986 jälkeen. Kyse on siis melko lyhyestä

vajaan parinkymmenen vuoden aikavälistä. Tässäkin asian ydin on, voidaanko käyttää adessiivia

vai tulisiko ilmaus muotoilla jollain muulla tavalla.

Perusteluja rakennetta vastaan Perusteluja rakenteen puolesta
· Korvattavissa suomalaisemmalla sanonnalla
· Ruotsin mukailua
· Jo koulussa opetettiin välttelemään adessiivia
· Mitä puisevin ilmaus
· Adessiivi-ilmaukset ovat pitkiä ja ne voidaan

sanoa lyhyemmin

· Ei pahimpia virheitä
· Elänyt ja käytännöllinen
· Vakiintunut
· Moitteeton
· Kuuluu aidon suomen fraseologiaan

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) käsittelee ilmausta adessiiviattribuutin (huvila peltikatolla)
yhteydessä ja toteaa, että vaikka tällainen adessiiviattribuutti onkin jo poistunut sivistyneemmästä seurapiiristä, yhä
usein näkee ilmauksen sillä erotuksella, jota koulussakin opetettiin välttelemään. Oikein olisi sanoa se erona tai se eroa.
Kettunen jatkaa, että tämä ilmaustyyppi tulee jatkumona lähelle tyyppiä suurella varovaisuudella eli tavan adessiivia.
Raja on melko häilyvä. Joka tapauksessa sillä erotuksella ei liene pahimpia virheitä kuitenkaan, kun on elänyt ja on
käytännöllinenkin. (Kettunen 1949: 156–157, 196.)

Saarimaan (Kielenopas) oppaissa kannanotto sillä ehdolla -ilmaustyyppiin on jo vuoden 1955
painoksessa (Saarimaa 1955: 222) ja se on edelleen mukana vuoden 1967 painoksessa. Se on hyvin pienenä
lisähuomautuksena sivulauseessa tavan adessiivia käsittelevässä kappaleessa. Saarimaa katsoo, että sillä erotuksella on
korjattava muotoon se erona. Muihin saman ilmaustyypin fraaseihin hän ei ota kantaa. Koska huomautus on tavan
adessiiveja käsittelevässä kappaleessa, perusteena voitaneen pitää samaa kuin kaikissa muissakin tavan adessiiveissa:
ilmaus on korvattavissa suomalaisemmalla sanonnalla. (Saarimaa 1967: 212–214.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) katsoo, että ilmaustapa on niin vakiintunut, että adessiivi tässä yhteydessä
on moitteeton, koska sen voidaan käsittää ilmaisevan keinoa tai välinettä. (Ikola 1986: 36–37.)

Itkonen (Kieliopas) sen sijaan korjaa ilmauksen sillä erotuksella muotoon se vain erona tai se vain eroa
(mt: 75).

Pulkkinen (Asiasuomen opas) puolestaan hyväksyy ilmauksen sillä ehdolla. Hänen mukaansa tämä
ilmaus kuuluu aidon suomen fraseologiaan. Sen sijaan sillä seurauksella on mitä puisevin ilmaus, joka toistuu etenkin
onnettomuusuutisissa. Sen voi korvata ja-konjunktiolla, jakamalla virkkeen kahdeksi erilliseksi virkkeeksi tai
sanonnalla mistä seurasi tai niin että.

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) nimittää näitä adessiivisiksi konjunktioiksi ja katsoo, että ne ovat
hyvin pitkiä ja ne voidaan yleensä ilmaista lyhyemmin. Sillä ehdolla ja sillä varauksella voidaan lyhentää konjunktioksi
jos; sillä erotuksella -ilmauksen sijasta sanotaan erona se, että; ja sillä seurauksella muuntuu muotoon niin että.
(Konttinen 1978: 63.)
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On poikkeuksellista, että kielellisen vapauden (tai ehkäpä kansallisromanttisten

aikalaisnäkemysten mittapuulla jopa lähes anarkian) kannattaja Kettunen lisää järjestelmään

rajoittavan säännön omasta aloitteestaan. Mielenkiintoista tässä on myös Kettusen esittämä viittaus

ilmauksen käyttökiellon alkuperään: kouluun. Voidaan myös havaita, että Saarimaa on saattanut

tehdä tämän lisäyksen Kettusen vaikutuksesta. Saarimaa on kyllä mahdollisesti tehnyt joitain

lievennyksiä Kettusen kommenttien vuoksi, mutta tämä olisi ulkopaikallissijojen osalta ainoa lisäys

virhe-esimerkkeihin. Aihe ei selvästikään ollut Saarimaalle kovin keskeinen, sillä hän käsittelee sitä

vain reunahuomautuksena. Ikola yhdistää perusteissaan vakiintuneisuuden ja kieliopillisen

perustelun: koska ilmaus on vakiintunut, sen täytyy olla hyväksyttävä myös kieliopillisesti.

Kielioppi säilyy aukottomana. Ikola käyttää tässä kielenhuollossa tavalliseksi tullutta ohjetta

vakiintuneeseen älä kajoa (Koivusalo 1989). Pulkkisen kannanotossa taas aivan samantyyppiset

ilmaukset saavat aivan eri kuvauksen: toinen on aitoa suomea, mutta toinen mitä puisevin ilmaus.

5.2.4 Hintaa pudotettiin 6 eurolla

Määrää ilmaisevaan adessiiviin ottaa kantaa 9 opasta.

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta

· Epäsuomalainen
· Ei esiinny kansanmurteissa
· Ruotsin kielen vaikutusta
· Sinikeltaista sävytystä
· Adessiivi tulee suomalaistaa nominatiiviksi
· Ei ole aidon suomen mallien mukainen, koska ei

ole keinon, määrän eikä tavan adessiivi
· Epäjohdonmukainen suomen kielen sääntöihin

nähden

· Ei voida täysin tuomita
· Ei täysin vältettävissä
· Kansanomainen
· Tarpeellinen
· Adessiivin hylkääminen on kielen ja tyylin

köyhdyttämistä

Saratien (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) opas neuvoo, että ei tule sanoa Hän osti maltaita 2
markan edestä vaan 2 markalla (1917: 82). Saratie siis suosittaa nimenomaan adessiivia. Myöhemmät oppaat ovat tästä
eri mieltä Kettusta lukuun ottamatta.

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) toteaa hyvin lyhyesti, että adessiivi ilmaisee mittaa
epäsuomalaisesti. Ei siis tule sanoa Hinta on laskenut viidellä markalla vaan viisi markkaa. (mt. 103.) Myöhemmin
vuoden 1947 Kielenoppaassa Saarimaa lisää jo aivan oman luvun mitan adessiiville ja tarkentaa, että adessiivi ilmaisee
mitan muutosta epäsuomalaisesti. Tässä vaiheessa virhe-esimerkkejäkin on jo runsaasti ja virheellisinä tulevat
mainituiksi myös muun muassa ilmaukset Hyppyjen pituudessa hän voitti V:n puolella metrillä ja Epäedullinen sää on
myöhästyttänyt alusta parilla päivällä. Nämäkin tulisi korjata nominatiiviksi. Saarimaa jatkaa, että tällaisia lausetapoja
ei kansanmurteissamme ole, ja ne ovatkin syntyneet ilmeisesti ruotsin kielen vaikutuksesta. (Saarimaa 1947: 216.)
Vuonna 1967 Saarimaa lieventää kantaansa ja lisää, että tätä adessiivin käyttötapaa ei ole syytä täysin tuomita, koska on
tapauksia, joissa sitä ei voi välttää: Tulos ylittää viimevuotisen 6 %:lla (Saarimaa 1967: 214).

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) on jälleen toista mieltä kuin Saarimaan alkuperäinen kanta. Hänelle
jää käsittämättömäksi, miten Saarimaa saa tehtyä epäsuomalaiseksi tällaisen kansanomaisen adessiivin käytön. Hän
huomauttaa myös, että ruotsissakin käytetään Saarimaan suosittelemaa nominatiivia med-prepositiorakenteen rinnalla.
Ja toisaalta, vaikka voidaankin käyttää adessiivin sijaan myös nominatiivia, ei adessiivi-ilmaus silti tule tarpeettomaksi.
Adessiivin hylkääminen on kielen ja tyylin köyhdyttämistä. (Kettunen 1949: 197.) Lopuksi Kettunen lisää (mt.): Matka
lyhenee puolella –  sanokaapas nyt paremmin sekin.

Hako (Hyvääkin parempaa suomea) kannattaa Saarimaan tapaan nominatiivia, sillä adessiivi on saanut
tässäkin liikaa sinikeltaista sävytystä. Ei siis tule sanoa, että Stenius Eskola voitti pituushypyssä kymmenellä sentillä
vaan kymmenen senttiä. Hako on lisännyt kappaleen loppuun myös runsaasti tehtäviä, joissa tulee suomalaistaa
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suomenkielisiä virkkeitä sekä kääntää suomeksi ruotsinkielisiä virkkeitä, joissa käytetään med-prepositiota. (Hako
1963: 50–51.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) toteaa, että usein näkee ilmaistavan määrän muutosta adessiivilla: Menoja
supistettiin 5000 markalla. Tällainen adessiivi ei kuitenkaan ole aidon suomen kielen mallien mukainen, koska se ei ole
sen paremmin keinon, välineen kuin tavankaan adessiivi. Sen sijaan kyseessä on objektinsukuinen määrite, joka on
objektin sijoissa. Tämän vuoksi oikea sanonta on nominatiivissa: 5000 markkaa. Myrsky myöhästytti alusta pari päivää.
Tätä sääntöä ei voida kuitenkaan aina noudattaa, ja siksi adessiivi onkin hyväksyttävä esimerkiksi seuraavassa: Viime
vuonna tämä määrä lisääntyi kahdella. (Ikola 1986: 37.)

Itkonen (Kieliopas) ilmoittaa tällaisen adessiivin olevan vieraiden kielten mallin mukainen ja suosittelee
niin ikään nominatiivia. Suomen mukaista on käyttää objektinsukuista määritettä. Mutta jos lauseessa on jo
akkusatiiviobjekti, määrän adessiivia ei voida kiertää. Siksi se on hyväksyttävä joissakin tapauksissa: Koskinen voitti
Kososen metrillä. Pelkkä lukusanakaan ei oikein sovi objektinsukuiseksi määritteeksi, ja tällöin voidaan sanoa: Määrä
on lisääntynyt vielä neljällä. Kuitenkin on mahdollista sanoa myös neljän verran. Samoin jos on mahdollista rinnastaa
adessiivin käyttö määrän sijasta keinon adessiiviin, voidaan sanoa: Kirjasto on karttunut huomattavalla lahjoituksella.
(Itkonen 1982: 75–76.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) toteaa adessiivin ilmaisevan määrän muutosta epäjohdonmukaisesti,
ja perusteluna on jälleen se, että kyseessä on objektinsukuinen määrite, jonka on oltava objektin sijoissa: partitiivissa,
nominatiivissa tai genetiivissä. Niinpä tulee korjata Puutavaran hinta on laskenut noin prosentilla muotoon prosentin.
Vastaavasti virke Hinnat ovat nousseet noin 100 %:n vuosivauhdilla tulee muuttaa muotoon 100 %:n vuosivauhtia tai
100 % vuodessa. Myös jo edellä esitelty Asian käsittelyä siirrettiin parilla viikolla on muutettava muotoon pari viikkoa.
Kettunen kehotti sarkastisesti ilmaisemaan paremmin virkkeen Matka lyheni puolella. Konttinen vastaa tähänkin:
illatiivi on sijamuotona täsmällinen. Tulee siis sanoa puoleen entisestään. Ainoa poikkeus adessiivia vierovasta
säännöstä voivat olla lukusanat: Lämpöasteet ovat nousseet eilisestä lähes kolmella. (Konttinen 1978: 63–64.)

Teemaan on otettu kantaa Virittäjässä ainakin vuonna 1921 (mt. 127). Suositukset ovat

samoja kuin kielioppaissa. Myös Kielikellossa on julkaistu määrän adessiivia koskeva artikkeli

vuonna 1985. Siinä todetaan, että vanhastaan on suositeltu käytettäväksi objektin sijoja, mutta

nykyään muut ilmaukset ovat usein jopa suositeltavampia. Adessiivia ei ole syytä karttaa eikä ole

suinkaan varmaa, että adessiivi perustuisi ruotsin malliin. (Lehtinen M. 1985.)

Mitan adessiivin käsittelystä kielioppaissa tulee hyvin ilmi, kuinka ensin on luotu sääntö

ja vasta myöhemmin aletaan kehitellä sille kieliopillisia perusteita. Tämä mitan adessiivi on tästä

selkein esimerkki: se oli ensin perin kielletty epäsuomalaisena ja myöhemmin kieliopillisin

perustein. Saratie on suorastaan suositellut adessiivia postpositioilmauksen sijaan, mutta Saarimaa

varsinaisesti avaa käsittelyn nimeämällä tämän määrän adessiivin epäsuomalaiseksi. Tämän jälkeen

vain Kettunen on eri mieltä, muut omaksuvat Saarimaan linjan, vaikka Saarimaa itse asiassa

lieventää näkemystään myöhemmin. Mutta vasta lähes 50 vuotta myöhemmin, 1970-luvun lopussa

ja 1980-luvulla aletaan esittää kieliopillisia perusteluja: ilmaus ei ole tässä vaiheessa enää

epäsuomalainen, vaan nyt se on kieliopin sääntöjen vastainen. Tämän tutkielman aineistossa

perustelut tulevat mukaan vasta vuonna 1978 Konttisen oppaassa. Kieliopillinen perustelu kuuluu,

että tässä on kyse objektinsukuisesta määritteestä ja silloin on käytettävä objektin sijoja. Tämän

vuoksi adessiivi ei käy. Saman perusteen esittävät Itkonen ja Ikola 1980-luvulla, mutta vain Itkonen

on sitä mieltä, että määrää ilmaiseva adessiivi on vieraiden kielten vaikutuksesta syntynyt.

Konttinen ja Ikola pitäytyvät kieliopillisessa perustelussa. Ikolan ja Itkosen oppaissa myös

hyväksyttyjä poikkeuksia säännöstä tulee melko paljon lisää. 1980-luvun jälkeen määrän adessiivi
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katoaa aineiston kielioppaista – sitä on kyllä käsitelty 2000-luvullakin (esim. Itkonen 2007; Ikola

2001), mutta ei tämän tutkielman aineiston oppaissa. Huomattavaa onkin, että aineiston 1990- ja

2000-luvun oppaista ei ole julkaistu ensipainoksia jo vuosikymmeniä aiemmin, joten tässä on

todella voitu vain enemmän tai vähemmän tietoisesti unohtaa määrän adessiivi. Suomen kielestä

määrän adessiivi ei ole hävinnyt.

Kääriäisen tutkiman kieliopasaineiston perusteella vierasperäisyyden vastustamisella

perusteleminen vähenee sitä mukaa, mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, vaikka vierasperäisyys,

muukalaisuus ja epäsuomalaisuus säilyivätkin pitkään kielioppaiden perusteluissa valtiollisten ja

kulttuuristen olojen vakiintumisen jälkeenkin (Kääriäinen 2005: 69). Tässä tutkielmassa havainnot

ovat Kääriäisen havaintojen kanssa yhteneväiset. Voidaankin ehkä todeta, että kerran

vieraslähtöisenä kielletty ilmaus tai rakenne pysyy aina kiellettynä, perusteet vain muuttuvat.

Alkuaan epäsuomalaisuudesta syytetty ilmaus siis periaatteessa kantaa tuota väärää syytöstä

mukanaan aina jatkossakin siinä mielessä, että se pysyy kiellettynä joka tapauksessa, vaikka

epäsuomalaisuuden leima olisi sinänsä jo karissut.

5.2.5 Hänellä työpäivät ovat pitkiä

Tähän omistusrakenteen analogiaan puuttuu 7 opasta (näistä 3 Saarimaan). Hieman yllättävästi tämä

on tavan adessiivin ja adessiiviattribuutin ohella aihe, joka kestää aikaa eikä ole kadonnut 1980-

luvun jälkeen tämän tutkielman aineistosta.

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta
· Epäsuomalainen ilmiö
· Suomalaisilla on vaikeuksia ymmärtää
· Epäsuomalaista adessiivin käyttöä
· Paperikielistä adessiivin käyttöä
· Mallina vieraiden kielten prepositiorakenteet
· Paperisuus
· Abstraktius
· Hämäryys
· Leviää nopeasti mitä omituisimpiin yhteyksiin
· Adessiiviin tulee suhtautua pidättyvästi
· Adessiivi aiheuttaa vähäverisyyttä
· Vierasta vaikutusta
· Ehdottoman tuomittava
· Hos-rakenteen heijastumat on syytä kitkeä

armottomasti

· Adessiivin kieltäminen on surullista tyylin
tappamista

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) tekee jälleen avauksen aiheen käsittelyyn, mutta
esimerkkitapaukset eivät tässä ole alusta asti samoja – Saarimaan myöhemmissä kielioppaissa on hyvin erilaisia
esimerkkivirheitä. Saarimaa pitää omistusrakenteen analogiaa epäsuomalaisena ilmiönä: Minulla oli eilen häneltä kirje.
Saarimaa toteaa, että suomalaisen on vaikea ymmärtää tällaista virkettä. Samoin perustein Saarimaa suosittaa
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muuttamaan virkkeen Mistä sinulla on nuo rahat? muotoon Mistä olet saanut nuo rahat? (Saarimaa 1930: 103.)
Vuoden 1947 Kielenoppaassa tämä rakenne jo liittyy omaan kappaleeseensa Muuta epäsuomalaista adessiivin käyttöä.
(Saarimaa 1947: 216–217.) Vuoden 1967 Kielenoppaassa kappaleen nimeksi on tullut Paperikielistä adessiivin käyttöä.
Virhe-esimerkit ovat jo samanlaisia kuin nykypäivän esimerkit: Eräillä kalalajeilla ikä voidaan määrittää suomujen
perusteella. Fasaaneilla saadaan tuloksia myös intensiivisen talvihoidon ja istutusten avulla. Saarimaa esittää, että
tällainen adessiivin viljely on jokseenkin nuorta alkuperää, jonka lähteenä ovat vieraiden kielten prepositiorakenteet:
ruotsin hos, saksan bei, ja englannin on. Adessiivin käytöstä seuraa paperisuutta, turhaa abstraktiutta ja hämäryyttä.
(Saarimaa 1967: 215.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) asettuu jälleen Saarimaata vastaan. Saarimaan esimerkki Mistä
sinulla on nuo rahat? puolustaa Kettusen mukaan täysin paikkaansa, vaikka sitä vaaditaan hävitettäväksi. Kettusen
katsoo, että tässä ollaan surullisella tyylin tappamisen tiellä. (Kettunen 1949:197.) Muihin Saarimaan tämän
ilmaustyypin virhe-esimerkkeihin Kettunen ei ota kantaa.

Seuraava aiheeseen palaava opas on Pulkkisen Asiasuomen opas vuonna 1977. Hän omaksuu Saarimaan
kannan ja kirjoittaa aivan kuten Saarimaa, että kyseessä on ilmeisesti vieraiden kielten prepositiorakenteita (hos, bei,
on) noudatteleva ilmaustyyppi. Korjaukset hän esittää suluissa: Joillakin lajeilla ( joidenkin lajien)  naaras hoitaa itse
kaikki tehtävät. Liikalihavilla (liikalihavilta)  pyritään rajoittamaan rasvan käyttöä. Pulkkinen jatkaa, että tällainen
adessiivi näyttää yleistyvän nopeasti ja leviävän mitä omituisimpiin yhteyksiin. Siihen tulisi suhtautua pidättyvästi.
Adessiivi on aiheuttanut turhaa vähäverisyyttä myös seuraavassa: Erikoisen yleinen hihnamadon toukka on lahnalla
(Erikoisen usein hihnamadon toukkia on lahnoissa.) (Pulkkinen 1977: 151–152.)

Jälleen vierähtää parikymmentä vuotta ennen kuin asiaan palataan. Sorjanen ottaa vuonna 1998
oppaassaan (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja) hyvin lyhyesti kantaa analogiseen omistusrakenteeseen. Hän korjaa
virkkeen Hänellä työpäivät ovat pitkiä muotoon Hänen työpäivänsä ovat pitkiä. Tämäkin adessiivikorjaus on
kappaleessa Vierasta vaikutusta. (Sorjanen 1998: 211.)

Muikku-Werner (Kielipoliisin käsikirja) on samoilla linjoilla muiden kanssa. Hän katsoo, että
ehdottoman tuomittavaa on seuraavanlainen: Naisilla (par. naisten) työssäkäynti on edelleen Saksassa harvinaisempaa
kuin monissa muissa maissa. Määrittää kalalajeilla (par. kalalajien) ikää suomujen perusteella. Tällaiset hos-rakenteen
heijastumat olisi Muikku-Wernerin mukaan syytä kitkeä armottomasti, vaikkei svetisismejä muuten enää
metsästetäkään. (Muikku-Werner 2006: 42.)

Teemaan on otettu kantaa harvakseltaan. Kettusen jälkeen kuluu liki 30 vuotta ennen

seuraavaa kannanottoa ja sen jälkeen taas parikymmentä vuotta. Koska aihe on kuitenkin ollut aikaa

kestävä ja siihen ovat palanneet sekä Sorjanen että Muikku-Werner, voitaneen todeta, ettei sitäkään

ole saatu poistettua kielestä.

Huomattavaa sekä Saarimaan vuoden 1967 että Pulkkisen ja Muikku-Wernerin

kannanotoissa on, että tällä kertaa poikkeuksellisesti adessiivin ei katsota olevan lähtöisin med-

prepositiosta vaan hos-prepositiosta. Ja aivan kuten med-preposition perusteluissa, merkille

pantavaa tässäkin on, että yhdessäkään tähän kantaa ottaneista oppaista ei kerrota, mihin lähteeseen

tai tutkimukseen perustuu tieto, että kyseessä on svetisismi ja hos-rakenteen heijastuma tai muu

vierasperäinen alkuperä. Myös mahdollisia lainanantajakieliä on tullut ruotsin rinnalle lisää: saksa

(bei-prepositio) ja englanti (on-prepositio). Suomalaiset alkoivat 60-luvulla jo matkustella

ulkomailla sekä opiskella aiempaa huomattavasti yleisemmin vieraita kieliä koulutustason nousun ja

kaupunkilaistumisen myötä. Yhteiskunnan rakenne muuttui rajusti. (Utrio 2006: 101–102, 105,

112). Kenties tämän vuoksi alettiin adessiivin levittämisestä syyttää jo muitakin vieraita kieliä kuin

ruotsia.
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5.2.6 Vastata kiittämällä

Kolmannen infinitiivin adessiiviin puuttuu 6 opasta. Tämänkin aiheen avaa Saarimaa, mutta

Kettusen jälkeen vain Pulkkinen ja Itkonen puuttuvat enää tähän kysymykseen. 1980-luvun jälkeen

tätäkään asiaa ei enää oteta esille. Kahta lukuun ottamatta kaikki suosittelevat tilalle toisen

infinitiivin instruktiivia (vastata kiittäen).

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta
· Varovaisuus adessiivin käytössä on suositeltavaa
· Olisi korvattava 3. infinitiivin instruktiivilla,

koska tavan ilmaiseminen kuuluu sen tehtäviin
· Kielen selvyyden vuoksi adessiivia olisi

vältettävä tietyissä tapauksissa
· On olemassa 3. infinitiivin adessiivin irrallista ja

väärää käyttöä
· Jos adessiivi ei ilmaise predikaatin mukaista

keinoa tai tapaa, kyseessä on hatara ilmaisu ja
heikko muotoilu

· Sekä adessiivi että instruktiivi ilmaisevat
suunnilleen samaa asiaa

Kuten analogisen omistusrakenteen tapauksessa, Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) käyttää tässäkin
ensimmäisessä oppaassaan eri virhe-esimerkkejä kuin myöhemmin. Hän suosittelee varovaisuutta, kun käytetään
kolmannen infinitiivin adessiivia ilmaisemassa tapaa: Asetutaan kivääreille jäämällä lepoasentoon. Hän suosittelee
tilalle toisen infinitiivin instruktiivia, koska sen pääasiallinen tehtävä on tavan ilmaiseminen: jääden lepoasentoon.
Virhe-esimerkki Tauti saattaa parantua avaamalla mätäpesäkkeet on mahdoton siksi, että tauti ei avaa mätäpesäkkeitä.
Pitäisikin olla jos mätäpesäkkeet avataan. (Saarimaa 1930: 116–117.) Vuonna 1947 Kielenoppaassa Saarimaa toteaa
kolmannen infinitiivin adessiivin ilmaisevan yleensä keinoa tai tapaa: lukemalla oppii.  Kielen  selvyyden kannalta  on
kuitenkin eduksi välttää tätä adessiivia silloin, kun kyse ei ole nimenomaan tavasta. Siksi olisikin syytä korjata
esimerkiksi seuraava: Prinssi vastasi kiittämällä. Tulisi sanoa instruktiivia käyttäen: Prinssi vastasi kiittäen. Saarimaa
huomauttaa myös, että kolmannen infinitiivin adessiivi määrää hallitsevaa verbiä, joten huonoa kieltä on:
Sähkölaskunne pienenevät käyttämällä virtaa säästäviä sähkölamppuja. (Saarimaa 1947: 243–244.) Vuoden 1967
oppaassa toistuvat samat ohjeet muuttumattomina.

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) ei tässäkään suostu valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta vain yhtä
oikeaa, vaan katsoo, että kolmannen infinitiivin adessiivi ja instruktiivi ilmaisevat jokseenkin samaa asiaa: keinoa ja
tapaa. Esimerkiksi Antamalla anteeksi hän saisi kaikkien myötätunnon osakseen merkitsee suunnilleen samaa kuin
Antaen anteeksi -. Saarimaan kanssa hän on kuitenkin samaa mieltä siitä, että kolmannen infinitiivin irrallista, väärää
käyttöä on esimerkiksi seuraava: Polttamalla tarpeettomasti puita tulee talonpito kalliiksi. (Kettunen 1949: 220–221.)

Pulkkinen (Asiasuomen opas) toteaa kolmannen infinitiivin adessiivin ilmaisevan predikaatin
tarkoittaman tekemisen keinoa tai tapaa. Liian hataraa ilmaisua on: Tallaamalla syntyy samalla istutetun puun ympärille
multaan kuoppa kastelua varten. Perin heikosti on muotoiltu myös: Käyttämällä tätä leipää ylioppilaiden normaalissa
ruokavaliossa voimme todeta heidän kolesteroliarvojensa laskevan. (Pulkkinen 1977: 136.)

Huomattavaa on, että tätä ei pidetä vieraslähtöisenä lainarakenteena tai ainakaan

sellaista käsitystä ei mainita. Adessiivin sisältävää ilmausta mahdollisesti kartetaan vain adessiivin

vuoksi, kenties siksi, että muitakin samantyyppisiä adessiivi-ilmauksia kartetaan. Tavan adessiivia

koskeva välttelysääntö olisi siis yleistetty koskemaan kolmannen infinitiivin adessiivia. Kolmannen

infinitiivin adessiivi ei toki voisikaan olla suoraan ruotsista peräisin, sillä ruotsiksi vastaavat

ilmaukset sanotaan aivan tyystin eri tavalla. Silti tässä ehdotetaan adessiivin välttämistä, ei

kylläkään väitetyn vieraslähtöisyyden vuoksi, mutta ehkä varmuuden tai tavan vuoksi – adessiivi on

selvästi epäilyttävä sijamuoto.
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Pulkkisen sanavalinta on tässä lieventynyt.  Vuoden 1965 painoksessa käytössä oli

sanavalinta perin kelvottomasti muotoiltu (Pulkkinen 1965: 114) mutta 12 vuotta myöhemmin perin

heikosti muotoiltu. Samaa on tapahtunut jossain määrin myös esim. Saarimaalla vuosien 1930 ja

1967 oppaiden välillä, tosin ei aivan yleisesti. Kielioppaiden argumentointitapa on yleisemminkin

lieventynyt ajan myötä. Suurin kontrasti saadaan tarkastelemalla Saratien vuoden 1917 opasta ja

Sorjasen vuoden 1998 tai Luukkosen vuoden 2006 opasta (ks. luku 4).

5.2.7 Matkustin Kuopioon junalla

ISK:ssa todetaan, että adessiivisijaisella adverbiaalilla (junalla) on selvemmin välineen merkitys,

mutta yhtä lailla välineen merkitystä sisältyy inessiiviinkin (junassa),  joskin  se  voi  ilmaista  myös

paikkaa, jossa ollaan matkan ajan (§ 990). Adessiivi otetaan puheeksi kulkuvälineiden yhteydessä

10 oppaassa. Adessiivin ja inessiivin merkitysero on haluttu säilyttää tässä ilmaustyypissä yhtä

kieliopasta lukuun ottamatta.

Perusteluja adessiivia vastaan Perusteluja adessiivin puolesta

· Ei ole oikeaa sanontaa
· Ruotsinmukaista
· Kansankielessä ja kansanmurteissa ei käytetä
· Merkityksen selvyys
· Kirjailija Juhani Ahon kielenkäyttö
· Setälän lauseoppi
· Kirjallisuuden kieli
· Sisäpaikallissijat suositeltavia

· Voidaan käyttää, jos henkilö on kulkuneuvon
haltija eikä kenenkään kyydissä

· Voidaan käyttää kun puhutaan kulkuneuvolajista
· Ulkopaikallissijat eivät ole ruotsalaisuuksia
· Sisä- ja ulkopaikallissijan merkitysero on häilyvä
· Ulkopaikallissijojen käyttö on hyväksyttävää

Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) antaa ohjeeksi, että oikea sanonta käyttää aina inessiiviä:
laivassa, junassa, veneessä, myös hevosessa. Pääsin puolet matkaa kaupungista palatessani naapurin hevosessa.
Ulkopaikallissijoja on lupa käyttää vain, jos henkilö ei ole muiden kyydissä, vaan kulkuneuvon yksinomaisena
käskijänä: Hän meni meidän selkähevosella. (Saratie 1917: 81–82.)

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) vetoaa siihen, että suomalainen tuskin olisi ilman ruotsin kielen
vaikutusta ryhtynyt käyttämään ulkopaikallissijoja tässä. Hän on Saratien kanssa samaa mieltä siitä, että
ulkopaikallissijaa voi käyttää, jos kulkuneuvo on kokonaan henkilön omassa hallinnassa: presidentti matkusti
ylimääräisellä junalla. Sen sijaan meidän tavallisten kuolevaisten tulisi sanoa junassa, linja-autossa. Kansankielessä ei
käytetä ulkopaikallissijoja. (Saarimaa 1930: 100–101.) Vuoden 1947 Kielenoppaassa Saarimaa vetoaa kansanmurteisiin
ja kirjailija Juhani Ahoon, joka myös käyttää muotoa laivassa (Saarimaa 1947: 214). Hän jatkaa (mt.):

Mutta tavallinen kansalainen matkustaa junassa ja laivassa, raitiovaunussa, linja-autossa,
joskus myös lentokoneessa. On hyvä, että sanonta Hän jatkoi matkaansa lentokoneella on
merkitykseltään selvä: matka tapahtui joko omalla tai varta vasten tilatulla koneella.

Vuoden 1967 Kielenoppaassa Saarimaa vetoaa Setälän lauseoppiin ja sen keinon adessiivia käsittelevään kohtaan:
kulkuneuvon tulee olla asianomaisen matkustajan hallittavana, jos käytetään adessiivia (Saarimaa 1967: 212, vrt. Setälä
1966: 70.) Saarimaa antaa myös esimerkkejä kirjallisuudesta, jossa käytetään sisäpaikallissijoja. Lisäksi hän toteaa, että
kun on kyse kulkuneuvolajista, voidaan käyttää adessiivia: Venäjän rajalla olen käynyt autolla, Paltoniemellä
synnyinkotiani katsomassa laivalla — —. (Saarimaa 1967: 212.) Tämäkin sääntö on itse asiassa Setälän lauseopista
(1966: 70), vaikkei Saarimaa sitä mainitsekaan.

Kettusen (Hyvää vapaata suomea) mukaan koko kysymyksestä on tehty tarpeettoman suuri numero ja
ulkopaikallissijat on turhaan leimattu ruotsalaisuuksiksi. Hän myöntää, että tulen veneessä on vähän kuin tulisi toisten
mukana ja veneellä taas edellyttää aktiivisempaa mukanaoloa, mutta raja on kuitenkin häilyvä. Lisäksi hän muistuttaa,
että adessiivilla ilmaistaan myös tapaa, ja siinä mielessä junalla matkustaminen on oikein silloinkin, kun ei ole itse
veturinkuljettaja. Hän myös antaa esimerkkejä osoittaakseen, että ehdoton vaatimus sisäpaikallissijasta on mahdoton:
Käväisin Helsingissä junalla – Käväisin Helsingissä junassa. (Kettunen 1949: 189–190.) Kettunen jatkaa (mt.):

Ei pidä tyhjänpäiväisillä rajoituksilla puristaa kieltä vaikeasti hallittavaksi. (--- ---.)
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Huristakoon siis suomalainen raitiovaunullakin pelkäämättä matkaavansa ruotsalaisittain.
Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) lähtee periaatteesta, että sisä- ja ulkopaikallissijoilla ilmaistaan

kulkuneuvon käytön merkitysero. Adessiivi tekee kulkuneuvosta välineen (tulen autolla), kun taas inessiiviä
käyttämällä tähdennetään kulkuneuvon lähtö- tai saapumisaikaa (tulen yöjunassa), käytetään kulkuneuvosta erisnimeä
(tulen Aallottaressa) tai matkustetaan jonkun yksityishenkilön omistamassa kulkuneuvossa (tulen teidän autossanne).
On hyvä osoittaa tämä merkitysero kielenkäytössä. (Konttinen 1978: 70.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) toteaa toisinaan käytettävän sisä- ja toisinaan ulkopaikallissijoja. Hän antaa
saman neuvon kuin Setälän kielioppi adessiivin käytöstä: sitä käytetään, jos kulkuneuvo on omassa hallinnassa tai kyse
on kulkuneuvolajista. Muulloin suositellaan sisäpaikallissijoja. Ikola kuitenkin toteaa, että käytäntö ei ole vakiintunut
eikä asetu itse kummallekaan puolelle. (Ikola 1986: 34.)

Itkonen (Kieliopas) antaa saman ohjeen kuin edeltäjänsäkin: käytetään sisäpaikallissijoja, jos ei itse
ohjata kulkuneuvoa, mutta ulkopaikallissijojen käyttö on myös hyväksyttävää. Erityisesti ulkopaikallissijoja voi käyttää,
kun itse hallitsee kulkuneuvoa. (Itkonen 1982: 74.)

Luukkonen (Hauskaa kielenhuoltoa!) katsoo myös sisä- ja ulkopaikallissijojen kantavan eri merkityksiä:
Tulen veljeni autossa. (olen kyydissä) Tulen veljeni autolla. (ajan itse) (Luukkonen 2006: 371).

Saarimaan tekstissä ilmenee kenties jossain määrin menneen yhteiskunnan

luokkasidonnaisuus, josta puhuttiin myös alaluvussa 4.1: presidentin sopii matkustaa omalla

yksityisjunallaan, mutta tavallinen kuolevainen ja kansalainen matkustakoon vain junassa, koska

junan kulku ei ole hänen vallassaan - tai, Kettusen sanavalintaa lainaten, hän ei ole veturinkuljettaja.

Mahdollisesti Kettusen vaikutusta on se, että Kielenoppaassa vuonna 1967 Saarimaa yllättäen

vetoaa Setälän lauseoppiin ja sen keinon adessiivia käsittelevään kohtaan. Saarimaa ei kovin monia

näin suoria viittauksia kielioppeihin tee, kielioppisääntöihin kylläkin. Tämä huomautus on jo

mukana vuoden 1955 Kielenoppaassakin (Saarimaa 1955: 220). Vetoaminen Setälään saattaisikin

siis olla vastine Kettuselle, joka on aiemmin vuonna 1949 moittinut koko tämän kysymyksen

käsittelyä aivan erityisen kovin sanoin. Toisaalta se on voinut tapahtua Kielilautakunnan

käsittelyäkin silmällä pitäen.

Tästä adessiivin käytöstä on kirjoitettu Virittäjässä ainakin numerossa 6/1900 (mt. 114),

jolloin jo on esitetty samoja esimerkkejä kuin myöhemmin Kielilautakunnassa ja kielioppaissa.

Kielilautakunta on ottanut kantaa tähän kysymykseen 1970-luvulla ja suosittaa edelleen vuonna

1952 hyväksyttyä käytäntöä, joka on sama kuin Saarimaan Kielenoppaissa esitelty (KL 1970-luku).

Saarimaa olikin itse Kielilautakunnan jäsen vuonna 1952. Hän kuului lautakuntaan vuodesta 1928

lähes kuolemaansa (1966) asti (Kolehmainen 2009a: 11).
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Seuraavasta taulukosta ilmenee, mitkä oppaat ovat käsitelleet kutakin edellä luetteloiduista

seikoista:
Asunto

parvekkeella
Suhtauduttiin

ilolla
Sillä

ehdolla
Hintaa

pudotettiin
6 eurolla

Hänellä
työpäivät

ovat
pitkiä

Vastata
kiittämällä

Matkustaa
Junalla/
Junassa

Saratie
1917

X X X

Saarimaa
1930

X X X X X X

Saarimaa
1947

X X X X X X

Kettunen
1949

X X X X X X X

Hako
1963

X X X

Saarimaa
1967

X X X X X X X

Pulkkinen
1977

X X X X X

Konttinen
1978

X X X X X

Itkonen
1982

X X X X X X

Ikola
1986

X X X X X

Sorjanen
1998

X X X

Luukkonen
2006

X X X

Muikku-
Werner 2006

X X X

5.3. ABLATIIVI – VÄHITEN HUOMIOTA SAANUT ULKOPAIKALLISSIJA

Ablatiivia käsitellään 7 oppaassa (3 Saarimaan), mutta teemoja on vain 2, mikä on huomattavan

vähän, kun sitä vertaa muihin ulkopaikallissijoihin tai ulko- ja sisäpaikallissijan

valintakysymyksiin. Alaluvussa 2.1 käsitellyistä tilastoista selvisi, että ablatiivi on

esiintymätaajuudeltaan harvinaisin ulkopaikallissija, mikä voi selittää myös vähäisen huomion

kielenhuollossa. Toisaalta ablatiivilla on ulkopaikallissijoista eniten erilaista, erikoistunutta käyttöä

(ISK: § 1255), mutta tämä ei näy kielioppaiden innostuksessa kommentoida ablatiivia. 1990-luvun

jälkeen ablatiiviin ei tutkielman aineistoon kuuluvissa oppaissa ole puututtu lainkaan.

5.3.1 Mies nimeltä(än) Matteus

Saratie ja Saarimaa ottavat kantaa nimenomaan tähän ablatiivin käyttötapaan. Muut ovat

laajentaneet pohdintansa koskemaan yleisesti samantyyppisiä suhteen ablatiiveja. Mies nimeltä tai
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nimeltään Matteus -ilmaustyyppiin ja suhteen ablatiiviin on otettu kantaa 8 oppaassa (3 Saarimaan),

joista 4 suosittelee tätä ilmaisutapaa. Konttinen antaa rakenteelle nimityksen suhteen ablatiivi.

ISK nimittää taas nimittää sitä osan ominaisuudeksi, jolla voidaan ilmaista ominaisuus tai muu

luonnehdinta adjektiivi- tai substantiivilausekkeella. Rakenteella voidaan ilmaista muun muassa

ulkoista olemusta, luonnetta, nimeä tai ikää. (ISK: § 1244.) Käsittelyn avaa Saratie (1917) ja

viimeisen kerran sitä käsitellään 1990-luvulla, joskin asiaan on ylipäätään otettu kantaa hyvin

harvakseltaan.

Perusteluja ablatiivia vastaan Perusteluja ablatiivin puolesta
· Tarpeettoman epäsuomalainen
· Epäsuomalainen määräys
· Tarpeeton

· Suomen kieli suosii tällaista sanontaa
· Ablatiivia on aina käytetty tässä
· Ablatiivi on kantasuomalaista alkuperää
· Selvyys ja näppäryys
· Suhteen ablatiivia käyttämällä vältytään toistolta

Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) suosittelee tätä muotoa. Saratien mukaan tässä näkee
usein käytettävän adessiivia: Hänellä oli poika nimellä Matti.  Sen  sijaan  tulisi  sanoa  joko Matti niminen poika tai
Hänellä oli poika nimeltä Matti, koska suomen kieli suosii sellaista sanontaa. (Saratie 1917: 86.)

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) on eri mieltä. Hän antaa esimerkiksi Jeesus näki miehen, nimeltä
Matteus ja toteaa, että tämä nimeltä-ilmaus on tarpeettoman epäsuomalainen. Tulisi sanoa Jeesus näki Matteus-nimisen
miehen tai miehen, jonka nimi on Matteus. (Saarimaa 1930: 84.) Sama esimerkki toistuu vuoden 1947 Kielenoppaassa,
jossa Saarimaa toteaa, että attribuutti-ilmaus on muodostettu liittämällä epäsuomalainen määräys partisiipin välityksellä
pääsanana olevaan substantiiviin (Saarimaa 1947: 170). Juuri tässä esimerkkitapauksessa partisiippia ei tosin ole.
Vuoden 1967 painoksessa huomautetaan lisäksi, että nykyisessä Raamatun suomennoksessa on: Jeesus näki miehen,
jonka nimi oli Matteus (Saarimaa 1967: 170).

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) ei pidä Saarimaan antamaa esimerkkiä virheellisenä ja huomauttaa,
että iankaikenhan on suomeksi sanottu juuri näin. Kettunen liittää tämän ablatiivin käytön jo kantasuomessa olleeseen
suhteen ablatiiviin, joka on tyyppiä kaunis kasvoilta. (Kettunen 1949: 155.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) katsoo, että ei tulisi sanoa esimerkiksi Aggressiivisten ihmisten
asenteet poikkeavat melko vähän tarmokkaiden ihmisten asenteista eikä Neuvottelutaidon peruspiirteet muistuttavat
sodan käynnin strategian peruspiirteitä. Sen sijaan tulisi käyttää suhteen ablatiivi-ilmauksia: Asenteiltaan aggressiiviset
ihmiset poikkeavat melko vähän tarmokkaista ihmisistä ja Peruspiirteiltään neuvottelutaito muistuttaa sodan käynnin
strategiaa. (Konttinen 1978: 65.) Seuraavissa esimerkeissä suhteen ablatiivi on suorastaan tarpeeton: Ei tule sanoa
arvoltaan yli 150 markan tilaukset; mahdollinen tilauksemme olisi määrältään 1000 kpl eikä paidat ovat väriltään
vaalean sinisiä. Sen sijaan olisi sanottava tarpeetonta suhteen ablatiivia välttäen: yli 150 markan tilaukset, tilauksemme
käsittäisi 1000 kpl, paidat ovat vaalean sinisiä. (Konttinen 1978: 66.)

Ikolan (Nykysuomen käsikirja) mukaan kielenkäyttäjien olisi syytä muistaa selvä ja näppärä ablatiivin
käyttötapa: Lapsi on luonteeltaan iloinen. Luokka on oppilasainekseltaan hyvä. (Ikola 1986: 37.)

Sorjanen (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja) käsittelee asiaa jo aivan toiselta kannalta. Hän lyhyesti
toteaa ablatiivin esiintyvän myös seuraavissa ilmauksissa: Kasvoiltaan hän on kuin 20-vuotias. Tavoiltaan hän
muistuttaa äitiään. Sorjanen esittelee kyllä kaksi muuta ablatiivin käyttötapaa, joita hän pitää epäsuomalaisina ja
vieraana vaikutteena, mutta koska muut oppaat eivät puutu niihin, ne jäävät niin marginaalisiksi, ettei niitä käsitellä
tässä.16 (Sorjanen 1998: 47.)

Saratie on selvästi oikeakielisyystyössään kohdannut suomen kielen kannalta

virheellistäkin rakennetta, koska nimenomaisesti suosittelee ablatiivia. Saarimaa sen sijaan

omaksuu aivan toisenlaisen kannan. Hän myös vetoaa uusimmassa kielioppaassaan vuoden 1938

Raamatun suomennokseen, mutta ei mainitse, että toimi itse käännöksen teossa kieliasiantuntijana

16 Sorjasen epäsuomalaiset ablatiivit ovat: tyypillinen ajatus Donnelta ja Jari Litmaselta nähtiin mainio ottelu (Sorjanen
1998: 211).
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(Kolehmainen 2009a: 13–14). Jää selvittämättä, millä perusteella Saarimaa ei pidä tätä

suomalaisena ilmaustapana. Tämä lienee yksi niistä ohjeista, jotka olivat varsin perusteettomia, sillä

myöhemmissä kielioppaissa asia on joko sivuutettu tai erikseen sallittu.

Konttinen on tässä poikkeus. Hän osin sallii suhteen ablatiivin ja osin ei salli. Hän myös

esittää tarkimmat ohjeet ja hänellä on runsaasti sellaisiakin sääntöjä, joita muut eivät esitä lainkaan.

Hänen korjauksensa kuitenkin muuttavat esimerkkivirheiden sisältöä varsin paljon. Nykyisin jo

todettaisiin, että eri konteksteihin sopisivat eri ilmaukset. Konttisen perusperiaate tuntuu olevan,

että jos jonkin asian voi sanoa lyhyemmin, lyhyempi vaihtoehto on oikea ja pidempi väärä. Niinpä

joissakin virhe-esimerkeissä suhteen ablatiivi on jopa kirjaimellisesti tarpeeton Konttisen mielestä,

koska ilmankin saadaan aikaiseksi ymmärrettävä ilmaus. Ilmauksen merkityksen muutosta hän ei

huomioi.

5.3.2 Kirjeessänne eilispäivältä

5 opasta (3 Saarimaan) puuttuu tähän niin kutsuttuun ablatiiviattribuuttiin ja on yksimielisesti sillä

kannalla, että tulee sanoa eilisessä kirjeessänne. Tätä seikkaa on käsitelty harvakseltaan. Käsittelyn

avaa Saarimaa ja sen päättää Ikola.

Perusteluja ablatiivia vastaan Perusteluja ablatiivin puolesta
· Epäsuomalainen
· Voi käyttää vain määrätystä tunnista tai hetkestä
· Toimintakertomuksissa tarpeeton
· Huono

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) katsoo, että kyseinen ablatiivin käyttötapa (Arv. kirjeessänne
eilispäivältä tilaamanne tavarat. Kirjeessänne t.k. 10 p:ltä mainitsemanne lähetyksen olen nyt saanut.) on pesiytynyt
liikekieleen ja on epäsuomalainen. Se olisi parhaiten korvattavissa adjektiiviattribuutilla: Eilen päivätyssä arv.
kirjeessänne. (Saarimaa 1930: 84.) Vuosien 1947 ja 1967 painokset eivät olennaisesti eroa tästä.

Seuraavaksi asiaan tarttuu Konttinen (Nykysuomen käyttöopas). Ablatiivia voi käyttää ajan ilmaisimena
vain määrätystä tunnista tai hetkestä. Ei siis tule sanoa kirjeestänne kuluvan kuun 5. päivältä eikä Teletekstistänne 9876
tältä päivältä puuttui---. Sen sijaan tulee sanoa: tämän kuun 5. päivän kirjeestänne ja Tänäisestä teletekstistänne 9876
puuttui---. (Tässä Konttinen on tuonut kieleen myös erikoisen sanan tänäinen.) Samoin toimintakertomusten vuosiluvut
ilmaistaan usein tarpeettomasti ablatiivilla: toimintakertomus vuodelta 1975 tulisi muuttaa muotoon vuoden 1975
toimintakertomus tai toimintakertomus 1975. (Konttinen 1978: 64.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) katsoo, että liikekielessä esiintyvä seuraava ablatiivin käyttötapa on huono:
kirjeessänne tk 15. p:ltä ja kirjeessänne eilispäivältä. Asia tulee sanoa paremmin: tk. 15:ntenä päivätyssä kirjeessänne
ja eilen päivätyssä tai eilisessä kirjeessänne. (Ikola 1986: 194.)

Jälleen alkuperäinen argumentti, epäsuomalaisuus, poistuu ja tilalle tulevat sekä kieliopilliset että

vanhaan kansallisromanttiseen oikea ja väärä kieli -asetelmaan perustuvat neuvot.
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Alla oleva taulukko esittää oppaat, jotka ovat käsitelleet näitä ablatiivi-kysymyksiä:

Mies nimeltään
Matteus

Kirjeessänne
eilispäivältä

Saratie 1917 X
Saarimaa 1930 X X
Saarimaa 1947 X X
Kettunen 1949 X
Hako 1963
Saarimaa 1967 X X
Pulkkinen 1977
Konttinen 1978 X X
Itkonen 1982
Ikola 1986 X X
Sorjanen 1998 X
Luukkonen 2006
Muikku-Werner
2006

5.4. ALLATIIVI ON PYSYNYT MUKANA

Allatiivi-kysymyksiä on enemmän kuin ablatiivi-kysymyksiä, mutta sitä käsitellään silti

huomattavasti vähemmän kuin adessiivia. Yhteensä 11 opasta käsittelee allatiivia. Allatiivin

yleispiirre näyttää olevan, että siihen ottivat runsaimmin kantaa Saarimaa ja Kettunen, ja sen

jälkeen kannanotot ovat vähentyneet mutta eivät hävinneet.

5.4.1 Korkoa maksetaan pääomalle

7 opasta käsittelee tapausta. Vain yksi on sitä mieltä, että ei ole väliä, käytetäänkö allatiivia vai

elatiivia (pääomasta). Muiden mielestä elatiivi on ainoa mahdollinen vaihtoehto. Ylipäätään

Saarimaan ja Kettusen jälkeen allatiivin korvaaminen elatiivilla saa hyvin vähän palstatilaa – se on

loppuhuomautuksena muutenkin lyhyissä allatiivia käsittelevissä kappaleissa.

Perusteluja allatiivia vastaan Perusteluja allatiivin puolesta
· Ruotsinvoittoista
· Olisi käytettävä muita sijoja
· Turha muukalaisuus
· Elatiivi on asiallisempi pankkikielessä
· Allatiivi on virheellinen muoto maksaa-verbin

yhteydessä
· Kuulostaa oudolta

· Sekä allatiivi että elatiivi voidaan sallia

Saarimaa (Kielenopas) avaa keskustelun, mutta puuttuu tähän nimenomaiseen allatiivin käyttöön vain
yhdessä, vuoden 1947 Kielenoppaassaan. Siinä hän toteaa, että allatiivia näkee käytettävän ruotsinvoittoisesti, kun olisi
käytettävä muita sijoja. Suositukset muista sijoista vaihtelevat ilmaustyypin mukaan, mutta korot tulisi maksaa
pääomasta. Samoin kuitti tulisi antaa tuhannesta markasta eikä tuhannelle markalle. Tulli olisi maksettava banaaneista
eikä banaaneille. (Saarimaa 1947: 217.) Muita, hieman samantapaisia allatiiviesimerkkejä Saarimaalla kyllä on.

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) vastaa allatiivin korvaamiseen elatiivilla sallimalla molemmat.
Kettunen katsoo, että vanhojen, oikeiden ohjeiden mukaan ei voida sanoa Pääsy asiattomille kielletty, mutta tätä ohjetta
ei pitäisi yleistää joka paikkaan. Allatiivin ja elatiivin suhteista hän toteaa, että ilmauksessa Rousseaulle on luonnollinen
uskonto tunteen välitön ilmaus (vrt. Saarimaa 1947: 217) ei ole epäsuomalaista allatiivia eikä voida vaatia elatiivin
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(Rousseausta) käyttöä. Kettunen vetoaa siihen, että voidaan sanoa myös esim. minulle on samantekevää. Samoin
pääomalle voidaan kyllä maksaa korkoa, joskin sitä voidaan maksaa myös pääomasta yhtä lailla. Kettunen huomauttaa,
että maksetaanhan myös korkoa korolle. (Kettunen 1949: 198.) Saarimaan Kielenoppaan myöhemmistä painoksista
onkin poistettu tämä Rousseauta koskeva virhe-esimerkki. Tosin muut lähes vastaavat ovat jääneet oppaaseen. (Ks.
Saarimaa 1967: 224.)

Seuraavan kerran tämän tutkielman aineistossa tähän allatiivin käyttöön palataan vasta liki 30 vuoden
kuluttua, kun aiheeseen puuttuu Pulkkinen (Asiasuomen opas) teoksensa luvussa Turhia muukalaisuuksia. Hän toteaa
lyhyesti, että pankkikielessä maksetaan korkoa pääomalle, vaikka tuntuisi asiallisemmalta maksaa sitä pääomasta.
(Pulkkinen 1977: 152).

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas 1978) käsittelee allatiiviakin huomattavasti laajemmin kuin muut ja
erilaiset, hänen näkemyksensä mukaan virheelliset allatiivimuodot saavat hänen teoksessaan hyvin tilaa. Konttinen
katsoo, että allatiivia käytetään useiden verbien yhteydessä virheellisesti ja toteaa, että oikea muoto maksaa-verbin
yhteydessä olisi elatiivi: on maksettava korkoa pääomasta. (Konttinen 1978: 67.)

1980-luvulla aiheen ottaa käsittelyyn ensin Itkonen (Kieliopas): Talletuksille maksetaan korkoa 5 %.
Itkonen huomauttaa, että korkoa maksetaan tallettajille ja talletuksista, sen sijaan talletuksille sitä ei makseta. (Itkonen
1982: 76.)

Ikolasta (Nykysuomen käsikirja) kuulostaa oudolta, kun sanotaan korkoa maksettavan  pääomalle. Hän
huomauttaa, että korkohan maksetaan lainanantajalle, ja siksi tähän sopii elatiivi pääomasta. Samoin tullia maksetaan
omenoista eikä omenoille. (Ikola 1986: 37.)

Tässä on ilmeisesti haluttu säilyttää yksi muoto – yksi merkitys -asetelma ja nähty allatiivin käyttö

kielen loogisten sääntöjen vastaisena, koska sillä voi olla kaksi tulkintaa, mutta toisaalta myös yksi

ja sama tulkinta: maksaa jotakin jostakin ja maksaa jotakin jollekin voivat tarkoittaa samaa tai eri

asiaa kontekstista riippuen. Onhan selvää, että jos kontekstissa on suuntasijan kohteena pääoma

(Korkoa maksetaan pääomalle), ei pääomaa pidetä elollisena hyötyjänä samalla tavalla kuin

vaikkapa lainanantajaa (Korkoa maksetaan lainanantajalle). Ilmauksen säilyminen kielessä

todennäköisesti kertoo, ettei suuria väärinkäsityksiä ole tullut ja uusimmat kielioppaatkin ovat

lakanneet tarttumasta asiaan.

5.4.2 Lehti tilataan vuodelle 2007

ISK katsoo, että temporaalisissa ilmauksissa ajankohtaa, johon tapahtuma osuu, ilmaistaan joskus

myös allatiivilla (§ 1249). Oppaista 9 (näistä 3 Saarimaan) käsittelee asiaa. Tätä suositellaan

korjattavaksi translatiivilla, osin myös genetiivillä ja Saarimaan oppaissa yksinomaan genetiivillä.

Vain yksi opas pitää allatiivia ja translatiivia (vuodeksi) tässä samanarvoisina. (Melko

samantyyppinen ilmaus on myös kohdassa 5.4.4 käsiteltävä talli kahdelle hevoselle, jossa Saarimaa

niin ikään suosittaa genetiivin käyttöä ja jonka Saarimaa niputtaa samaan epäsuomalaisten

attribuuttien sarjaan kuin ilmaustyypin lehti tilataan vuodelle 2007. Edellinen käsitellään kuitenkin

erikseen, koska siinä ei voida käyttää translatiivia.)

Perusteluja allatiivia vastaan Perusteluja allatiivin puolesta
· Korvattava translatiivilla
· Korvattava genetiivillä
· Ruotsinvoittoisuus
· Epäsuomalainen attribuutti
· Turha muukalaisuus

· Sekä allatiivi että translatiivi ovat yhtä hyviä
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Jo Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) puuttuu tähän allatiivin käyttöön ja suosittelee
translatiivia. Tilatkaa Valvoja vuodelle 1914 tulee muuttaa muotoon vuodeksi. Almanakka vuodelle jälkeen Kristuksen
syntymän 1912 tulee myös muuttaa esimerkiksi: Almanakka vuodeksi 1912 j. Kr. s, joskaan tämäkään ei ole Saratien
mukaan mikään mallisanonta, vaikka parempi onkin. (Saratie 1917: 91.)

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) puuttuu tähän vain erittäin lyhyesti todeten, että almanakka
vuodelle 1927 pitäisi olla vuoden 1927 almanakka. Tässä huomionarvoista on kuitenkin, että Saarimaa suosittelee
genetiiviä eikä translatiivia. Saarimaan mukaan ruotsinvoittoisuus voidaan välttää usein genetiivin käytöllä (Saarimaa
1930: 82). Myöhemmin Kielenoppaissa (1947 ja 1967) hän ei pidä tätä enää ruotsinvoittoisuutena, vaan
epäsuomalaisena attribuuttina, joka voidaan välttää käyttämällä genetiiviä. Esimerkkinä säilyy vuoden 1927 almanakka.
(Saarimaa 1947: 169; 1967: 170.) Saarimaa on Pulkkisen lisäksi ainoa, joka pitää tätä allatiivin käyttötapaa
epäsuomalaisena.

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) ei tässä tapauksessa ota suoraan kantaa Saarimaan suositukseen, vaan
toteaa vain, että tehtiin talousarvio vuodelle 1937 on jokseenkin yhtä hyvä kuin vuodeksi (Kettunen 1949: 198).

Pulkkinen (Asiasuomen opas 1977) katsoo allatiivia käytettävän joskus yhteyksissä, joihin kuuluisi
translatiivi. Kaupunki on myöntänyt tälle vuodelle (täksi vuodeksi) säätiön käyttöön 2 320 000 markan avustuksen.
Onnea ei pidä toivottaa uudelle vuodelle vaan uudeksi vuodeksi. Yhdessä esimerkissä translatiivin ohella sopii myös
genetiivi: talousarvioesitys vuodelle 1969 on korjattava muotoon vuodeksi 1969 tai vuoden 1969 talousarvioesitys.
Pulkkinen on esittänyt asian kappaleessa Turhia muukalaisuuksia. (Pulkkinen 1977: 152.)

Konttisen (Nykysuomen käyttöopas 1978) antama sääntö tässä kuuluu, että tuleva määräinen aika on
ilmaistava translatiivilla. Vuodelle 1976 tehty arvio tulee siis korjata muotoon vuodeksi 1976 ja tämä lupaa koko
vuodelle 3,5 miljardin vajetta muotoon koko vuodeksi. (Konttinen 1978: 67–68.)

Itkonen (Kieliopas) kannattaa Pulkkisen tapaan translatiivin rinnalle genetiiviä aivan samassa
tapauksessakin kuin Pulkkinen. Talousarvio vuodelle 1983 olisi paremmin talousarvio vuodeksi 1983 tai vuoden 1983
talousarvio. Mahdollisesti tässä on ollut molemmilla mallina Saarimaa, joka ei puhunut translatiivista lainkaan, vaan
ainoastaan genetiivistä. Genetiivi ei kuitenkaan käy kaikkiin tapauksiin, ja niinpä Itkonen, jälleen Pulkkisen tapaan,
suosittaa muissa esimerkeissään vain translatiivia. Määräys annettiin ajalle 1.1.-30.6.1982 on korjattava muotoon ajaksi
eikä tule toivottaa onnea uudelle vuodelle vaan uudeksi vuodeksi. (Itkonen 1982: 76.)

Ikola (Nykysuomen käsikirja) suosittaa yksinomaan translatiivia. Ei pitäisi sanoa, että lehti tilataan tai
talousarvio tehdään vuodelle 1969, vaan tulisi sanoa vuodeksi 1969. (Ikola 1986: 37.)

Luukkosen (Hauskaa kielenhuoltoa) on tuorein tähän puuttuva opas. Hän ottaa asiaan kantaa pienessä
kappaleessa nimeltä Muistutuksia translatiivin käytöstä, jossa hän antaa suosituksia otsikoiden EI ja VAAN alla. Niinpä
ei tule sanoa esimerkiksi tiimi laati suunnitelman vuodelle 2006, budjetti ensi kaudelle eikä onnea uudelle vuodelle,
vaan näissä allatiivi on korvattava translatiivilla: vuodeksi 2006, ensi kaudeksi ja uudeksi vuodeksi. (Luukkonen 2006:
369.)

Tästä allatiivin käytöstä on kirjoitettu Virittäjässä vuonna 1921 (mt. 126) ja annettu

samantyyppisiä sääntöjä kuin kielioppaissa. Aiheesta on kirjoitettu myös Kielikellossa 1970-luvulla.

Silloin todettiin kansallisromanttisen kauneusihanteen mukaisesti, että paikallissijojen järjestelmän

symmetria on hyvin ilmaisukykyinen ja erikoinen. Lisäksi kieliopillisuuskannan mukaisesti

todettiin, että kielihistorian kannalta kyseessä on pyrkimys täsmälliseen paikanilmausten

järjestelmään, joka on johtanut nykykielen kannalta ylellisyyteen. Lukijalle lähetetään terveisiä

kaukaa kantasuomesta. Ei siis tule toivoa jotakin jollekin (toivoa onnea lehden lukijoille, par.

toivoa, että lehden lukijoilla on onni matkassa), mutta sen sijaan voi toivottaa jotakin joksikin ja

jollekin (toivottaa lukijoille onnea vuodeksi 1971). (Itkonen 1970.) Tämän jälkeen asiaan ei

ilmeisesti ole puututtu, sillä esimerkiksi Luukkonen ottaa asian käsittelyyn ja hän noudattaa

ohjeissaan yleensä viimeisintä virallista suositusta. Jos jotakin ei ole virallisesti erikseen

kielenhuollossa sallittu, se on edelleen kielletty. Tässä mielessä Saarimaa edustaa edelleen virallista

kielenhuollon kantaa monilta osin.
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5.4.3 Pääsy asiattomille kielletty

Muotoon puututaan 6 oppaassa (näistä 3 Saarimaan) ja korjataan allatiivi ablatiiviksi (asiattomilta).

Vain Kettunen pohtii tässäkin muita vaihtoehtoja.

Perusteluja allatiivia vastaan Perusteluja allatiivin puolesta
· Allatiivi korvattava ablatiivilla
· Allatiivi on ruotsinvoittoinen
· Allatiivin ja ablatiivin merkitystehtävät ovat

hämärtyneet joissain yhteyksissä

· Sekä allatiivi että ablatiivi tulisi hyväksyä
· Ablatiivi on vain näennäisesti ainoa oikea

Saratie (Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita) esittää sellaisiakin esimerkkejä, jotka 2000-lukulaisesta
kielenkäyttäjästä tuntuvat erikoislaatuisilta sekä ennen että jälkeen Saratien korjausten. Mahdollisesti kielenkäytössä on
tapahtunut sittemmin jokin muutos. Tällaisia esimerkkejä ovat: Hän on minulle kuollut ja Katolinen kirkko on tahtonut
täydellisesti sulkeutua nykyajan virtauksille. Saratie suosittaa sanomaan minulta ja virtauksilta. Yksi esimerkki, joka on
pitänyt pintansa läpi aikojen on kuitenkin jo Saratielläkin: Pääsy asiaan kuulumattomille kielletty tulee korjata muotoon
asiaan kuulumattomilta. (Saratie 1917: 91.)

Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) katsoo tässäkin olevan ruotsinvoittoisuutta ja suosittaa ablatiivia tai
joissain tapauksissa myös muita sijoja. Pääsy asiaankuulumattomille kielletty tulee muuttaa muotoon pääsy sivullisilta,
syrjäisiltä kielletty. Saarimaalla on myös samanlaisia ja jopa samoja virhe-esimerkkejä kuin Saratiellä: Katolinen kirkko
on tahtonut täydellisesti sulkeutua nykyajan virtauksille. Hän oli kuollut maailmalle. Saarimaankin mielestä tulisi sanoa
virtauksilta ja maailmalta. Saarimaan mukaan virheellinen on myös muun muassa seuraava allatiivi-ilmaus: Pekka
suuttui viimein kukolle. Pitäisi olla kukkoon. (Saarimaa 1930: 103.) Teksti pysyy lähes muuttumattomana vuosien 1947
ja 1967 painoksissa (ks. Saarimaa 1947: 217; 1967: 224).

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) huomauttaa, että monissa muissa vastaavissa ilmauksissa molemmat
sijat ovat hyväksyttäviä: Hänelle/häneltä onnistui pako, vaikka ablatiivi onkin näennäisesti ainoa oikea. Kettunen
kuitenkin on samaa mieltä siitä, että pääsy asiattomilta kielletty kuuluu vanhoihin oikeisiin ohjeisiin, mutta sitä vain ei
tulisi yleistää liikaa. (Kettunen 1949: 198).

Tämän jälkeen kantaa ottaa enää vain Konttinen (Nykysuomen käyttöopas). Hänen mukaansa joissakin
sanonnoissa ja ajan ilmauksissa allatiivin ja ablatiivin merkitystehtävät ovat hämärtyneet. Voidaan siis sanoa pääsyn
olevan kaikille sallittu mutta ei kielletty. Tulee siis myös sanoa pääsy asiattomilta kielletty. (Konttinen 1978: 68.)

Konttinen luokittelee ohjeensa useimmiten siten, että jokin sijamuoto on korvattava

toisella, esimerkiksi tämä ohje on otsikon allatiivi korvattava ablatiivilla –otsikon alla. Perusteina

ovat yleensä joko se, että verbi vaatii muuta sijamuotoa tai se, että kahden sijamuodon

merkitystehtäviä ei sovi sekoittaa. Tässä mielessä Konttinenkin liittyy kansallisromanttiseen

perinteeseen, jossa on olemassa yksi oikea muoto ja sitä vastaava yksi oikea merkitys.

5.4.4 Talli kahdelle hevoselle

Tätä käsitellään 6 oppaassa (näistä 3 Saarimaan), joista Saarimaan ja Sorjasen oppaat korjaavat sen

genetiiviattribuutiksi (kahden hevosen talli).

Perusteluja allatiivia vastaan Perusteluja allatiivin puolesta
· Epäsuomalaista ruotsin prepositioattribuuttien

jäljittelyä
· Erityisesti ilmoituksissa rehottava kielikukkanen
· Suomalainen käyttää genetiiviä
· Allatiivi korvattava objektin sijoilla
· Allatiivi korvattava genetiivillä

· Genetiivin käyttö muuttaa ilmauksen
merkityksen toiseksi

· Kielellinen liikkuma-ala ja vivahdusrikkaus ovat
iloisia asioita

· Adverbiaaliattribuutit ovat tyypillisiä juuri
otsikoissa
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Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) on havainnut lehti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan haluttavan
vuokrata talli kahdelle hevoselle, vaikka tallihan vuokrataan tietysti hevosten omistajalle. Saarimaa pitää tätä
epäsuomalaisena ruotsin prepositioattribuuttien jäljittelynä ja katsoo tällaisten kielikukkasten rehottavan erityisesti juuri
ilmoituksissa. Suomalainen sanoo kahden hevosen talli. (Saarimaa 1930: 80–81.) Myöhemmin Kielenoppaissa (1947 ja
1967) talli kahdelle hevoselle on pudonnut viimeiseksi epäsuomalaisten attribuuttien luettelossa. Vuoden 1967
painoksessa luettelokin on jo lyhentynyt vähäisemmäksi, mutta talli kahdelle hevoselle on pysynyt mukana. (Saarimaa
1947: 170; 1967: 170.)

Kettunen (Hyvää vapaata suomea) katsoo, ettei Saarimaan olisi pitänyt närkästyä lehti-ilmoituksesta,
jossa tarjottiin tallia kahdelle hevoselle ja vaatia kahden hevosen tallia. Kettunen huomauttaa, että entäpä jos tallissa
olikin tilaa enää vain kahdelle hevoselle, jospa siellä olikin jo sikaporsas tai järin hevonen ennestään eikä kyseessä siten
ollutkaan kahden hevosen talli. Kettunen kehottaa iloitsemaan siitä, että kielessä on liikkuma-alaa ja
vivahdusrikkauksia. Hän lisää myös, että nimenomaan otsikoissa esiintyy usein adverbiaaliattribuutteja (taistelu
työpaikoista; yhteys Unkariin). (Kettunen 1949: 155.)

Konttinen (Nykysuomen käyttöopas) käsittelee osin tätä ilmaustyyppiä alaotsikon Allatiivi korvattava
objektin sijoilla alla. Hinnan pyydämme ilmoittamaan 1000 kpl:n tilauserälle saa otsikokseen Ei. Otsikon Vaan alle on
sijoitettu: Pyydämme teitä ilmoittamaan 1000 kpl tilauserän hinnan. (Konttinen 1978: 68.)

Asiaan palaa vielä Sorjanen (Suomen kieli. Käyttäjän käsikirja). Hänenkin virhe-esimerkkinsä ovat aivan
toisenlaisia kuin Saarimaalla ja Kettusella. Sorjanen esittää, että esimerkiksi alku jollekin uudelle tulisi olla jonkin
uuden alku. Pelko, kateus ja ennakkoluulot ovat olleet perustana suvaitsemattomuudelle ja rasismille tulisi korjata
muotoon suvaitsemattomuuden ja rasismin perusta. (Sorjanen 1998: 212.)

Talli 2 hevoselle Vegankatu 10 oli virhe-esimerkkinä jo Virittäjässä vuonna 1921 (mt.

126). Kirjoittaja ei ollut Saarimaa, vaan tekstin loppuun on merkitty nimikirjaimet J. R -e.

5.4.5 Nauraa jollekin

Tämän aiheen käsittely jää pelkästään Saarimaan ja Kettusen väliseksi.

Perusteluja allatiivia vastaan (Saarimaa) Perusteluja allatiivin puolesta (Kettunen)

· Allatiivi on verrattavissa ruotsin rakenteeseen ja
päässyt kotiutumaan kirjakieleen

· Kansankielessä ja Kalevalassa nauretaan jotakin

· Myös allatiivi on murrelähtöinen
· Allatiivia ei pidä tuomita ruotsalaisuudeksi
· Lönnrotkin käytti allatiivia
· Allatiivilla on useita funktioita, jotka

ymmärretään niiden kontekstista oikein
Saarimaa (Huonoa ja hyvää suomea) katsoo, että allatiivi-ilmaus nauraa jollekin on päässyt kotiutumaan

kirjakieleen. Hän vertaa tätä ruotsin skratta åt nägot -rakenteeseen ja huomauttaa, että kansankielessä nauretaan
jotakin. Samoin Kalevalassa käytetään partitiivia. On myös mahdollista nauraa jotakin asiaa jollekulle. Ilmaus lapsi
nauraa äidillensä taas merkitsee, että lapsi katsoo nauraen tai hymyillen äitiinsä. Tämän Saarimaa on jostain syystä
vielä kääntänyt varmuuden vuoksi ruotsiksi: Barnet ler mot sin moder. (Saarimaa 1930: 104.) Tästä tulee jälleen
väistämättä mieleen, että Saarimaan aikana suomalainen yhteiskunta lienee ollut ruotsinkielisempi kuin
nykysuomalainen ehkä tulisi ajatelleeksikaan - seikka, joka on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että Saarimaa on
nähnyt miltei kaiken omasta mielestään virheellisen tulevan ruotsin kielestä. Saarimaa kuitenkin mahdollisesti jossain
vaiheessa muutti näkemystään. Ensimmäisessä Kielenoppaassa vuonna 1947 nauraa jollekin -rakennetta koskeva teksti
on aivan sama kuin Huonoa ja hyvää suomea -oppaassa (Saarimaa 1947: 217–218), mutta myöhemmin se on poistettu.

Kettunen (Hyvää vapaata suomea 1949) arvostelee Saarimaan esittämää vaatimusta partitiivin käytöstä
toteamalla, että pitäisi muka olla nauran sinua. Kettusen mukaan myös nauraa jollekin kumpuaa murteista. Hän lisää,
että nauraa jotakin on myös mahdollinen, Turun seudulla jopa ainoa mahdollinen, mutta sitä ei pitäisi tuomita
ruotsalaisuudeksi. Kettunen vetoaa Lönnrotiin, joka on käyttänyt allatiivia tässä. Hän myös toteaa, että allatiivilla on
useita funktioita, jotka kyllä ymmärretään käyttöyhteyksistään oikein. (Kettunen 1949: 198.)

Vuoden 1967 Kielenoppaasta aihe on kokonaan poistettu. Tästä ei kuitenkaan voida sanoa varmasti,

oliko poisto Saarimaasta itsestään lähtöisin vai vuoden 1967 painoksen toimittajasta Paavo

Pulkkisesta. Pulkkinen ei kuitenkaan ole tehnyt kovin radikaaleja poistoja tai muutoksia teoksen
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Lauseopillisessa osiossa, ja Saarimaa ehti itse melko paljon toimittaa teostaan, joten saattaa olla

mahdollista, että se olisi myös Saarimaan itsensä tekemä poisto. Tosin vuoden 1955 painoksessa

hän ei ole vielä tätä poistoa tehnyt (vrt. Saarimaa 1955: 224-225) toisin kuin useat muut muutokset.

Jos kannanmuutos olikin siis Saarimaan itsensä, se ei siis luultavasti ainakaan johtunut Kettusesta.

Allatiivia käsitelleet oppaat näkyvät seuraavassa taulukossa:

Korkoa
maksetaan
pääomalle

Lehti
tilataan
vuodelle

2007

Pääsy
asiattomille

kielletty

Talli
kahdelle
hevoselle

Nauraa
jollekin

Saratie
 1917

X X

Saarimaa
1930

X X X X

Saarimaa
1947

X X X X X

Kettunen
1949

X X X X X

Hako
1963

Saarimaa
1967

X X X

Pulkkinen
1977

X X

Konttinen
1978

X X X

Itkonen
 1982

X X

Ikola
1986

X X

Sorjanen
1998

X

Luukkonen
2006

X X

Muikku-
Werner 2006

5.5 KIELIOPPAIDEN PERUSTELUTYYPIT

Taulukoita vilkaisemalla on helppo saada yleiskäsitys ulkopaikallissijojen käsittelystä aineiston

kielioppaissa: mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä harvemmiksi useimmat kommentit käyvät:

taulukoiden merkinnät harvenevat niiden alaosassa. 1990-luvulta alkaen ablatiivia käsittelee enää

vain yksi kieliopas, ja allatiivi-kannanototkin jäävät kolmeen. Sen sijaan sisä- ja ulkopaikallissijan

valintakysymykset ovat pitäneet pintansa melko hyvin näihin päiviin asti, joskin Muikku-Werner ei

käsittele niitä lainkaan. Jopa teemat ovat pysyneet melko samoina. Myös adessiivia käsitellään yhä

vielä. Useiden alkuperäisten adessiivi-tapausten joukosta on selvästi valikoitunut kaksi, joita on

käsitelty kaikkina aikoina kaikissa oppaissa. Nämä ovat tavan adessiivi ja adessiiviattribuutti. Tavan
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adessiivia on käsitelty aineiston uusimmissakin oppaissa siitä huolimatta, että ne ovat ilmestyneet

vuonna 2006 ja tavan adessiivi hyväksyttiin vuonna 2003.

Erilaisia perusteluja voidaan luokitella karkeasti eri tyyppeihin. Seuraavissa taulukoissa

on laskettu, kuinka monta kertaa eri perustelutyyppejä on käytetty, kun on haluttu kieltää tai sallia

jonkin ilmauksen tai rakenteen käyttö. Kieltävien perustelujen taulukossa on kymmenen eri

perustelutyyppiä, joihin kielioppaiden käyttämät kieltävät perustelut suunnilleen jakautuvat.

Säännöt ja loogisuus -ryhmään on luokiteltu sekä kieliopillisten sääntöjen antaminen että ylipäätään

kieliopilliseen tai yleiseen loogisuuteen ja johdonmukaisuuteen vetoaminen. Omaksi ryhmäkseen

on irrotettu tästä ulkopaikallissija on korvattava muulla muodolla -kehotukset. Lähes kaikkiin

kielioppaiden käsittelemiin ulkopaikallissijoihin liittyy suositus niiden korvaamisesta jollain

muulla, mutta tähän ryhmään on otettu perustelut, joissa jokin ulkopaikallissija halutaan

korvattavaksi aina jollain tietyllä toisella muodolla aina tietynlaisissa ilmauksissa (esim. allatiivi

korvattava translatiivilla) ja tämä esitetään kielenkäyttäjälle sääntönä. Ruotsin vaikutus ja vieras

vaikutus -ryhmään on kerätty viittaukset ulkopaikallissijojen käyttötapojen vieraslähtöiseen, usein

ruotsalaislähtöiseen alkuperään. Epäaito ja epäsuomalainen taas kattavat nimensä mukaisesti

vetoamisen epäsuomalaisuuteen muilla kuin selkeästi kieliopillis-loogisilla perusteilla. Useimmiten

perusteluita tosin ei ole lainkaan, vaan ilmauksen väitetty epäsuomalaisuus on perustelu itsessään.

Murteet ja kansankieli pitää sisällään vetoamisen niissä esiintyviin muotoihin ja ilmaustapoihin.

Affektiiviset perustelut tarkoittavat kaikenlaisia tunteikkaita perusteita, kuten jonkin ilmauksen

nimittämistä esimerkiksi joutavaksi tai taudiksi. Tyyppiin kuuluu myös määritelmä huono, sen

sijaan väärä on sijoitettu säännöt ja loogisuus -tyyppiin. Kielenkäyttäjää paheksuvat perusteet

sisältävät kielenkäyttäjän nolaamista ja nimittelyä esimerkiksi itsepäiseksi tai huonokorvaiseksi.

Merkityksen hämärtyminen on oma ryhmänsä, johon on sisällytetty ne perustelut, joissa jotakin on

haluttu kieltää kielen merkitysten muuttumisen, sekaantumisen ja epäselvyyden pelossa. Usein

tähän liittyy tavoite luoda ja ylläpitää symmetrinen yksi muoto - yksi merkitys -järjestelmä. Muihin

perusteluihin on sisällytetty sekalaisia perusteita, kuten tyyliseikkoihin vetoaminen ja esimerkiksi

pankkikielessä turhan yleinen -tyyppiset toteamukset. Joihinkin ilmauksiin sisältyy parikin eri

tyypin perustelua. Esimerkiksi perustelu suomalainen ei käytä allatiivia paitsi vetoaa epäsuorasti

suomen kielen oletettuihin sääntöihin, myös implikoi, että henkilö ei ole suomalainen, mikäli on

erehtynyt käyttämään allatiivia – mikä taas kuuluisi affektiivisiin perusteluihin tässä jaottelussa.

Nämä tapaukset onkin luokiteltu tässä molempiin, koska niitä ei ole monta. Kuten sanottua,

tyypittely on karkea eikä se ole aukoton. Seuraavat taulukot eivät ole siis täysin eksakteja esityksiä,

mutta niistä voitaneen tästä huolimatta nähdä suuntaa antavasti eri perustelutyyppien määriä ja

suhteita.
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Perustelujen päätyypit ja suuntaa antava kappalemäärä, kun on haluttu kieltää jokin ilmaus tai rakenne:

Säännöt
ja loogisuus:

Ulkopaikallissija
korvattava muulla

sijamuodolla:

Ruotsin vaikutus,
vieras vaikutus:

Epäaito,
epäsuomalainen:

Murteet ja
kansankieli eivät

käytä:
17 11 32 22 5

Kirjallisuus ja
kirjailijat:

Affektiiviset
perusteet:

Kielenkäyttäjää
paheksuvat perusteet:

Merkityksen
hämärtyminen:

Muut
perusteet:

5 33 9 9 4
Yhteensä 147

Kun tutkitaan, millaisin perustelutyypein on haluttu sallia jokin rakenne tai ilmaus

kielessä, päädytään hieman toisenlaiseen taulukkoon. Taulukko jakautuu nytkin kymmeneen

perustelutyyppiin, mutta kolme niistä on erilaisia. Edellisestä taulukosta puuttuvat kielen historia

-tyyppi, vakiintuneisuus -tyyppi ja voi olla monta oikeaa vaihtoehtoa -tyyppi, joka vetoaa siihen,

ettei aina välttämättä ole vain yhtä oikeaa ilmausta tai rakennetta, vaan esimerkiksi eri sijamuodoilla

voidaan joskus ilmaista samoja tai suunnilleen samoja asioita. Viimeksi mainittu on huomattavan

suuri ryhmä. Se myös pyrkii murtamaan kansallisromanttista yksi muoto - yksi merkitys -periaatetta.

Taulukosta puuttuu edellisessä taulukossa ollut merkityksen hämärtymisen perustelutyyppi.

Merkityksen hämärtyminen saa vastalauseita perustelutyypissä, jonka mukaan voi olla monta

oikeaa vaihtoehtoa eikä vain yksi. Ne ovat osin toistensa vastinparit. Toinen vastinpari tässä on

edellisen taulukon ulkopaikallissijan korvaamisvaatimus. Usein todetaan, että molemmat ehdotetut

muodot käyvät. Tässä taulukossa on myös vakiintuneisuus-perustelu. Joitakin ilmauksia

puolustetaan niiden vakiintuneisuudella. Affektiiviset perustelut tässä taulukossa ovat yleensä

positiivisia, esimerkiksi näppäryys. Muihin perusteluihin taas on sisällytetty esimerkiksi toteamus

lehtiotsikoinnin tavanomaisesta käytännöstä. Lauri Kettusen kieliopas on tärkein yksittäinen lähde

tämän taulukon aineistossa ja esimerkiksi kaikki historia-perusteet ovat yksin häneltä.

Perustelujen päätyypit ja suuntaa antava kappalemäärä, kun on haluttu sallia jokin ilmaus tai rakenne:

Säännöt,
loogisuus:

Ei ruotsin eikä
vierasta vaikutusta:

Aito ja
suomalainen:

Murteet ja
kansankieli
käyttävät:

Kirjallisuus,
kirjailijat:

17 4 4 4 1
Affektiiviset
perustelut:

Kielen historia
-perustelu:

Voi olla monta
oikeaa vaihtoehtoa:

Vakiintuneisuus Muut
perustelut:

5 3 18 5 4
Yhteensä 58

Taulukoista voidaan havaita, että kielioppaat ovat olleet suurelta osin yhteneväisellä kannalla

kielenhuoltoasioissa siinä mielessä, että suurin osa keskittyy kieltämään jotakin ennemmin kuin

sallimaan. Erilaisia sallivia perusteluja on vain noin 39 % kaikista perusteluista. Tulee kuitenkin

muistaa, että oppaat eivät jakaudu täydellisesti kieltäviin ja salliviin, vaan joskus samassa oppaassa
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voi olla sekä kieltäviä että sallivia perusteluja. Mutta varmasti voidaan päätellä, että kieltäminen on

yleisesti ollut keskeisempi tavoite. Ontermaa on todennut, että ihanteellisina on pidetty yleensä

ilmauksia, joilla on vankka suomalainen, puhekielinen tausta, jotka sopivat kieliopin sääntöihin ja

noudattavat lauseopillisesti oikeana pidettyä logiikkaa (2003: 93). Tämä pätee myös

ulkopaikallissijojen käsittelyssä.

Lauri Kettunen nousee esille sallivia perusteluja havainnoitaessa, koska huomattavan

suuri osa niistä on peräisin häneltä. Saman on havainnut myös Kääriäinen omassa tutkimuksessaan.

Kääriäinen arvelee tämän johtuvan Saarimaan vastustamisesta: tarvitaan myönteisiä perusteluja

kumoamaan Saarimaan kieltävät perustelut. Toisaalta Kääriäinen arvelee, että Kettunen on myös

aivan aidosti ollut asenteeltaan ennemmin kielenhuoltaja kuin oikeakielisyyden tavoittelija, ja siksi

Kääriäinen pitääkin Kettusta yhtenä ensimmäisistä kielenhuoltajistamme. (Kääriäinen 2005: 56.)

Taulukoiden ulkopuolelle jää eräs näkymätön piirre: aina mitään perusteluja ei esitetä.

Kääriäinen on tässäkin havainnut saman ja nimittää perustelun puuttumista jopa omaksi

perusteluryhmäkseen. Kääriäinen lukee tähän ryhmään myös perustelut jotka kuuluvat: se nyt vain

on niin. Hän myös huomauttaa, että toisaalta kielioppaissa ei ole mahdollisuutta laajoihin

pohdintoihin, koska niistä halutaan enimmäkseen vain löytää vastauksia, mutta toisaalta

perustelujen puuttuminen myös vaikuttaa käsityksiin kielestä. Perustelujen puuttuminen samoin

kuin ohjeiden esittäminen itsestään selvinä jatkaa kielikäsitystä, jossa kielen järjestelmä on vain

kielen ammattilaisten käsitettävissä. (Kääriäinen 2005: 71, 74). Mäntysen mukaan esimerkiksi

selkeyden paremmuutta ei yleensä perustella, vaan se on itsessään hyve. Tämä liittyy

yksiselitteisyyden ideologiaan. (Mäntynen 2003a: 151.) Tavallisin perustelematta jäävä väite

ulkopaikallissijojen osalta on jonkin ilmauksen vieraslähtöisyys tai että se on suomalaisempi

verrattuna johonkin toiseen. Välillä saatetaan todeta vaikkapa vain, että inessiivi on parempi. Myös

Kääriäisen mukaan subjektiiviset perustelut ovat tavallisia (2005: 74). Erityisesti määrän adessiivin

ja kolmannen infinitiivin adessiivin kieltäminen jää monella tapaa perustelematta, kun katsoo

oppaita yhdessä vertaillen. Mäntysen mainitsema yksiselitteisyyden ideologia näkyy perusteluissa,

joissa vedotaan merkityksen hämärtymiseen ja vaaditaan siksi käyttöön vain yhtä varianttia

kahdesta tai useammasta. Toisaalta positiivisessa mielessä perusteluja ei esitetä esimerkiksi silloin,

kun uusissa kielioppaissa vain havainnoidaan kielen mahdollisuuksia ottamatta kantaa niiden

hyvyyteen ja huonouteen sinänsä.

Svetisismien perustelut ovat olleet kaksijakoisia. Toisaalta saatetaan todeta, että ei saa

sanoa kulkea tyhjällä vatsalla, mutta toisaalta taas todetaan, että kieleen juurtunut huonolla

omallatunnolla on hyväksyttävä ilmaus. Kuitenkaan esimerkiksi rauhallisella omallatunnolla ei ole

juurtunut eikä sitä siksi voi käyttää. Jos taas adessiiviin liittyy adjektiiviattribuutti, adessiivia voi
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käyttää ja joskus adessiivi ei ole korvattavissa, jolloin sitä on pakko käyttää. Nordlundin mukaan

suomalainen kielenohjailu onkin perustunut useiden eri periaatteiden soveltamiseen ja

sovittamiseen. Ruotsalaisuuksia onkin vastustettu vetoamalla oman kielen paremmuuteen ja vieraan

välttelyyn, mutta toisaalta niitä on myös puolustettu traditioon ja funktionaalisuuteen vetoamalla.

(Nordlund 2004: 297, ks. myös Kolehmainen 2003).

6. KATSAUS SAARIMAAN KIELIKÄSITYKSIIN
Saarimaa on tämän tutkielman valossa noussut Suomen 1900-luvun keskeisimmän kielioppaan

tekijäksi. Hän on luonut pohjan ja perinteen myöhemmille kielioppaiden kirjoittajille ja hänen

jälkiään on monin osin noudateltu. Siinä missä E.N.Setälä oli suomen kielioppien suuri auktoriteetti

ja pitkäaikainen voimahahmo, Saarimaan voi hyvällä syyllä katsoa olleen samankaltaisessa

asemassa kielioppaiden puolella, joskaan häneen ei vedottu samalla tavalla suoraan, vaan hänen

teoksensa olivat pikemminkin malleja, joiden sisältöä ja rakennetta toisteltiin. Kuten Setälän

kieliopeista, Saarimaan kielioppaista on otettu kymmeniä painoksia kymmenien vuosien aikana.

Suomalaista kielioppaan kirjoitustapaa voisikin kutsua pitkälti saarimaalaiseksi. Myös

kielioppaiden kirjoittajien näkemykset kielestä ovat olleet pitkälti saarimaalaisia, vaikka

lievennyksiä on ajan mittaan tehty. Saarimaa sai ansioistaan huolimatta toki osakseen myös

arvostelua, eivätkä suinkaan kaikki olleet hänen kanssaan samaa mieltä. Aikakauden virallinen

kielenhuolto kuitenkin asettautui Saarimaan taakse. Tunnetuimpia vastustajia on ollut Lauri

Kettunen, joka joutuikin sitten suoranaiseen boikottiin kielenhuollon piirissä. Tosin on muistettava,

että Kettunen oli tyyliltään varsin provosoiva moniin suuntiin (Vesikansa 1978: 166–167, Häkkinen

1993: 39), mikä ei varmastikaan parantanut hänen asemaansa.

Saarimaata itseään ja hänen aikakauttaan on käsitelty jo varsin monesta näkökulmasta.

Kappaleessa 3.2.1 tutkittiin, miksi suomen kielelle on haluttu luoda normeja. Alaluvussa 3.4

käsiteltiin kansallisromantiikan kielikäsityksiä. Luvussa 4 on todettu Saarimaan hakeneen

vaikutteita natsi-Saksan kieli-ihanteista ja kielenhuollosta (Kolehmainen 2009b) ja eläneen aikana,

jona esimerkiksi svetisismien aktiivinen etsintä ja poisto sekä muu purismi olivat yleisesti

ajanmukaista kielenhuoltoa Suomessa ja muualla Euroopassa (Paunonen 1996: 547, Kolehmainen

2009a). On myös ilmennyt (luku 4), että Saarimaa oli ammatiltaan äidinkielen opettaja ja toimi

vuosikymmeniä kielivaliokunnassa ja Virittäjä-lehden toimituksessa, myös päätoimittajana

(Kolehmainen 2009a: 11). Saarimaan omaa persoonaa kielenhuoltajana kuvannee se, että hän on

nimennyt oppaansa Kielenoppaaksi, jossa määriteosa on Saarimaan oikeakielisyysnäkemyksen

mukaisesti genetiivissä. Saarimaan oma alkuperäinen nimi oli vuoteen 1905 asti Emil Arvid
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Söderholm, jonka hän sittemmin muutti Eemil Arvi Saarimaaksi. Saarimaa ilmeisesti suunnitteli

myös väitöskirjaa Aleksis Kiven kielestä ja tyylistä 1920-luvulla, mutta väitöskirja ei koskaan

ilmestynyt. (Maijala 2009: 32-33.)

Seuraavassa perehdytään Saarimaan vuoden 1967 Kielenoppaan Lauseopillista-osion

käsittelemiin oikeakielisyyskysymyksiin ja niiden kautta Saarimaan kielikäsitykseen.

Nykyaikaisen deskriptiivisyyden ja suositusten kautena kielenhuollon jyrkkä

normatiivisuus ja tiukat, selkeät säännöt ja kiellot ja erityisesti svetisismeihin puuttuminen

näyttäytyvät mielenkiintoisena menneen ajan ilmiönä, joka sinänsä ei ole hyvä tai huono eikä oikea

tai väärä, vaan erilainen ja jännittävä. Herlin on huomauttanut nykyajan mittapuiden soveltamisesta

menneisyyteen ja muistuttanut menneisyyden erilaisista käytännöistä ja tavoista, jotka tulee ottaa

huomioon (2000). Niinpä tässäkään ei ole tarkoitus tarkastella nykyisen, monessa mielessä

sallivamman kielenhuollon ja kielinäkemyksen näkökulmasta vanhaa normatiivista teosta.

Saarimaan teos on omana aikanaan ollut ajanmukainen, ansiokas ja moderni kielenhuollon teos,

vaikkakin – kuten keskeiset teokset monesti ovat – toki myös debatin aiheuttaja. Tavoite on tutkia ja

havainnoida teoksen ilmiöitä, jotka ovat osa kielenhuollon historiaa siinä missä nykyisyys ja

tulevaisuuskin. Saarimaan teos edustaa oman aikansa virallista oikeakielisyyskantaa, vaikka sisältää

myös henkilökohtaisia näkemyksiä (Vesikansa: 1978: 165, Airila 1947) ja Saarimaa onkin

tarkastuttanut teostaan useaan otteeseen mm. Suomen akatemian Kielilautakunnalla (Saarimaa 1967

5–6). Kielenhuollon normeista puhuminen on myös puhumista yhteisön arvoista ja ihanteista

(Mäntynen 1996: 516), ja sen vuoksi 1920- ja 30-luvulla syntynyt ja vuosien myötä laajennut

Kielenopas on erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde.

Viittaukset Kielenoppaaseen ja lainaukset Kielenoppaasta merkitään seuraavassa

yksinkertaisesti suluissa olevalla merkinnällä Saarimaa, jonka jälkeen on sen sivun numero, jolta

kyseinen viittaus tai lainaus on peräisin.

6.1 MILLAINEN ON VUODEN 1967 KIELENOPAS?

Saarimaan Kielioppaan vuoden 1967 painos (Lauseopillista-osio) on valittu tähän tarkasteltavaksi,

koska Saarimaa kerrytti aineistoaan jatkuvasti ja myös jotkin hänen kannanotoistaan muuttuivat

hieman, tosin melko vähän. Kielenoppaan Lauseopillista-osion perustana ovat olleet Setälän

kieliopit (Vesikansa 1978: 165). Se on koko teoksen suurin yksittäinen osio ja sisältää aineksia jo

hyvinkin kaukaa. Mukana on esimerkiksi 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Virittäjässä julkaistua

aineistoa (mm. virhe-esimerkki minulla oli eilen häneltä kirje Vir.8/1901: 8). Kielenopas pohjautuu

Saarimaan aiempaan oppaaseen Huonoa ja hyvää suomea, joka julkaistiin vuonna 1930. Huonoa ja

hyvää suomea ilmestyi aikana, jona Suomi oli nuori valtio ja oli tarpeen osoittaa, että seistiin
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kielellisesti omalla maaperällä (Kolehmainen 2009a: 11). Kielenhuollon mallia Saarimaa oli

hakenut puristisesta, kansallissosialistisesta Saksasta, tosin varmaankin aavistamatta, mihin Saksan

noudattama linja vielä johtaisi (Kolehmainen 2009b: 27). Huonoa ja hyvää suomea paisui pian ja

kolmas painos vuonna 1947 oli Kielenopas. (Vesikansa 1978: 165.) Tämänkin jälkeen Saarimaa

edelleen kehitti opastaan kuolemaansa asti. Tässä käytetty vuoden 1967 painos ilmestyi postuumisti

(Saarimaa 1967: 6) ja siinä ovat mukana kaikki nämä kerrokset, jotka näkyvät muun muassa läpi

vuosikymmenten samoina pysyvinä esimerkkeinä, mutta toisaalta myös hieman muuttuneina tai

lieventyneinä kannanottoina. Kielenopas tuntuu myös olleen muille kielioppaiden kirjoittajille

Saarimaan viimeinen sana ja sitä on käytetty eniten mallina. Tämän voi havaita Saarimaan vuoden

1967 oppaan sääntöihin hyväksymistä lievennyksistä: samat lievennykset ovat myös muilla

oppaiden tekijöillä käytössä. Kielenopasta on kritisoitu siitä, että Saarimaa olisi ottanut oppaaseensa

kaiken, mitä kielestä on sanottu (Kettunen 1949: VII). Tämä on helposti havaittavissa ainakin

Virittäjän osalta: monet ohjeet ja esimerkkivirheet on julkaistu Virittäjässä ennen Kielenopasta.

Kielenoppaassa näkyy selvästi sen alkuperä: eri lähteistä kerätyt kielivirheet, joita

sitten on korjattu aluksi radio-ohjelmassa ja myöhemmin kirjassa. Kielenoppaassakin nimittäin

esitellään aina ensin virhe ja sitten sen korjaus. Jo Saarimaan ensimmäisen kielioppaan – Huonoa ja

hyvää suomea – nimi oli enteellinen tässä mielessä. Esimerkki Kielenoppaasta (Saarimaa 152):

Puhekielessä sanotaan: Lähdimme isän kanssa, vaikka lähtijöitä ei ole muita kuin puhuja ja isä.
Loogisuus vaatii sanomaan: Lähdin isän kanssa tai isä ja minä lähdimme.

Teos on luokiteltu varsin karkeasti viiteen osaan: Äänneopillista, Sanaopillista,

Oikeinkirjoitusoppia, Lauseopillista ja Sanastohuomautuksia.

Saarimaan Kielenoppaassa silmiinpistävää nykylukijan näkökulmasta on sen tapa ottaa

hyvin jyrkästi kantaa eri kielimuotoihin. Kielenopas harvoin suosittelee, vaan toteaa

neuvottelematta, että jokin ilmaus on kielellisesti kelvoton, ja kertoo, miten suomeksi sanotaan.

Saarimaan teoksesta ei ole helppoa löytää vastauksia kielikysymyksiin, sillä se on pikemminkin

järjestäytymätön luettelo kielivirheistä ja niiden korjauksista kuin varsinainen jäsennelty opas, josta

voisi etsiä neuvoja vaikkapa lauseiden muotoiluun. Pentti Leino toteaa, että kenen tahansa on

mahdoton vastata kysymykseen, miten pitkälle kieltä voidaan normittaa (Leino 2002: 334) ja että

kielenhuolto on avointa vallankäyttöä (Leino 1989: 570). Saarimaan Kielenopas on oman aikansa ja

kirjoittajansa mukainen vastaus ja kannanotto näihin ajatuksiin ja yksi näkemys näistä aiheista.
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6.2. KIELIOPPI ASETTAA KIELEN RAJAT

Kielioppi näyttäytyy Kielenoppaassa suomen kielen preskriptiivisenä kuvauksena. Paunosen

mukaan 1800-luvulta alkaen hyvät ilmaukset perustuivat kielen lakeihin, muut olivat huonoja

ilmauksia. Hyvien ja huonojen ilmausten erottaminen oli kielentutkijoiden tehtävä, koska vain

heillä oli riittävästi tietoa näistä kielen laeista toisin kuin maallikoilla, joiden tehtävä oli noudattaa

annettuja sääntöjä. (Paunonen 1996: 545) Tällöin voidaan kysyä, onko kieli enää yhteinen.

Hiidenmaa on todennut, että kirjakielen kehitystä ohjanneet 1800-luvulla vallalla olleet

kielikäsitykset ja tutkimussuuntaukset ovat johtaneet siihen, että kirjoitetun kielen opetuksessa on

paljon päältä katsoen mielivaltaisen näköisiä sääntöjä, joita perustellaan siten, että niitä ei voi

ymmärtää kuin kielitieteellistä koulutusta saanut henkilö (Hiidenmaa 2004: 256–257). Tämä

suuntaus on jatkunut pitkälle, jopa nykypäivään ja näkyy myös Kielenoppaan ilmentämissä

asenteissa ja perusteluissa, mikä on luonnollista, sillä Saarimaa on saanut koulutuksensa aikana,

jona kielentutkijat olivat kielen auktoriteetteja. Ottaen huomioon esimerkiksi

koulutusjärjestelmissämme, valtiollisessa ja kulttuurisessa asemassamme sekä suomen kielen

asemassa 1800-luvun jälkeen tapahtuneet muutokset ei varmasti ole syytä tuomita vääriksi silloisia

näkemyksiä. Ne ovat vain erilaisia kuin nykyiset, erilaisessa maailmantilanteessa vallitsevat

näkemykset.

Kielenopas keskittyy moniin yksittäisiin kielivirheisiin, jotka on luokiteltu

lauseopillisesti.  Useissa tapauksissa Kielenopas vetoaa kielioppiin sekä osoittaessaan virheen että

korjatessaan sen. Kieliopin termejä on myös runsaasti (Saarimaa 145, 154):
Välttämättömyyttä ilmoittavan passiivin I partisiipin ohessa jotkut ovat oudoksuneet muuta
persoonan ilmaisinta kuin datiivigenetiiviä. Uusi analoginen rakenne on  jo  kumminkin  yleinen
hyvienkin kirjoittajien kielessä eikä tunnu loukkaavan korvaa.

Lauseopeissa huomautetaan, että ruumiinosista puhuttaessa käytetään totaalista  predikatiivia.

Kieliopin tuntemus rinnastuu Kielenoppaassa kielitaitoon ja monet perustelut ovat

hyvin kieliopillisia jopa siinä määrin, että voidaan kysyä, voiko maallikkolukija hyötyä

Kielenoppaasta. Kielenopas edellyttää lukijaltaan hyvin läpikotaista kieliopin tuntemusta. Tämä on

myös ideologinen kannanotto, joka sisältää ajatuksen, että kielioppi on niin tärkeä, että jokaisen on

se tunnettava. Teos on laadittu siten, että tekstiä on monin paikoin vaikea ymmärtää ilman hyvää

kieliopin ja sen käsitteiden hallintaa. Toisaalta Kielenopas viittaa kieliopin hallinnan edellytykseen

välillä melko suoraankin (Saarimaa 150):
Kieliopillisesti kouliintumatonta kirjoittajaa johdattaa virheelliseen inkongruenssiin helposti
predikaatin edellä sijaitseva yksikkömuotoinen predikatiivi tai predikatiiviadverbiaali.
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Kieliopin tuntemuksen tärkeys ja sen yhteys kielitaitoon tulee Kielenoppaassa suorimmin esille

objektista puhuttaessa. Kielenopas vaatii suoraan kielenkäyttäjältä, että objektisäännöt on osattava

(Saarimaa 157):
Äidinkieltä käyttäessämme emme yleensä ajattele kieliopin sääntöjä. Jokaisessa kielessä on kuitenkin
vaikeuksia, joiden sattuessa hyväkin kielikorva voi pettää, ja sen vuoksi tulee olla kieliopin
säännöistä selvillä. Varsinkin jos meiltä kysytään, kuinka jokin objektin muoto on oleva, joudumme
helposti ymmälle, tietämättä, kumpi kahdesta erilaisesta muodosta on oikea, puhumattakaan siitä, että
kykenisimme sanomaan, mitä sääntöä olisi sovellettava.

Kieliopin osaamisen rinnastaminen kielen osaamiseen on ajanmukainen ilmiö ja alkuaan perua

1800-luvulta siinä missä kansallisromantiikka ja purismikin. Esimerkiksi kouluissa kirjallisuuden

lukemisen funktio oli pitkään kirjoitustyylin parantaminen ja kieliopin harjoittelu, sillä pääpaino

opetuksessa oli juuri kieliopilla ja kirjoittamisella 1800-luvun lopussa. (Fasoulas 1990: 154–155).

Syyt kielioppiin keskittymiseen olivat alkuaan poliittis-historiallisia: oppilaat oli perehdytettävä

uuteen kielimuotoon, joka oli kirjakieli (Kirstinä 1994: 7). Näiden lisäksi on ollut vieläpä

kaupallisiakin syitä: keskiluokka kasvoi ja elinkeinoelämän palveluksessa tarvittiin suomea ja

ruotsia osaavia henkilöitä (Kauppinen 1982: 33). Kieliopillisuuskanta jatkoi perinnettä:

kielioppikuvaus oli ajan käsitysten mukaan aukoton ja symmetrinen, joten hyvä kieli oli kieliopin

mukaista.

Mäntysen mukaan suomen kielen asiantuntijuutta rakennetaan ja osoitetaan monin

kielellisin keinoin. Retoriikka on tässä keskeistä. Eräs tavanomainen retorinen keino on

auktoriteettiin vetoaminen, mikä vahvistaa vetoajan omaa asiantuntijuutta. (Mäntynen 2003a: 103–

106, 120) Kielenopas suorastaan vyöryttää kieliopin sääntöjä ja termejä lukijalleen ja toisaalta

edellyttää ehdottomasti kieliopin hallintaa. Tässä mielessä kielioppia sinänsä voisi pitää

Kielenoppaan auktoriteettina: siihen vedotaan jatkuvasti. Kieliopin lisäksi Kielenoppaassa on yksi

erityinen henkilöauktoriteetti. Henkilöauktoriteetit ovat yleisestikin varsin tyypillisiä kielestä

kirjoitettaessa ja he ovat yleensä kansallisesti merkittäviä kielimiehiä (Mäntynen 2003a: 106).

Kielenoppaan henkilöauktoriteetti on E. N. Setälä.17 Esimerkiksi (Saarimaa 167, 169):
Setälän lauseopissa, jossa on varsin vähän virhehuomautuksia, liittyy attribuuttia koskeviin sääntöihin
seuraava muistutus: ”Paikallissijan käyttämistä substantiivin attribuuttina on usein syytä välttää; --- ---.”

Niin kuin Setälä lauseopissaan viittaa, tällainen attribuutti on usein jo sinänsä epäsuomalainen, katsomatta
pääsanan muotoon.

Kieliopin painottuminen näkyy myös Kielenoppaan tavassa ilmaista voimakkaastikin,

että muodot ovat oikein tai väärin tai että jokin ilmaus on esimerkiksi kielellisesti kelvoton. Mutta

tähän liittyy myös toinen seikka: oikean ja väärä määrittäminen on myös ideologiaa. Ideologia taas

17Muihin kieliopin kirjoittajiin Saarimaa vetoaa kaksi kertaa.
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palvelee valtaa ja on nimenomaisesti kielenkäytön ilmiö (Kalliokoski 1999: 15). Auktoriteettiin

vetoaminen on kulttuurin vallitseviin ideologioihin perustuvaa (Mäntynen 2003a: 106). Pentti

Leinon mukaan normien asettaminen on ideologista ja poliittista toimintaa, koska normeja ei voida

muodostaa mistään ihmisten itsensä ulkopuolella olevasta ja riippumattomasta tekijästä. Tämän

takia myös kielen normit kuvastavat ideologioita ja arvoja, kykyä sietää erilaisuutta ja muutosta ja

kuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta. Samoin normit heijastavat käsitystämme kielestä ilmiönä ja

kielen asemasta yhteisössä. Sanalla sanoen kielen normit ovat siis ihmisten itsensä asettamia.

Toisaalta normit ovat myös kielipoliittinen kysymys, koska ei ole mahdollista sanoa, milloin kieltä

on normitettu riittävästi tai liian pitkälle. (Leino 2002: 334–335, 342.) Enimmän osan 1900-lukua

äidinkielen opetuskin on ollut enimmäkseen kieliopin opettamista, mistä myös näkyy ajan henki ja

ideologia: kielioppi on tärkein ja kieliopin osaaminen merkitsee kielen osaamista. Sama näkyy siis

luonnollisesti Saarimaan Kielenoppaassakin.

Se seikka, että 1900-luvun puolivälissä ilmestyneessä teoksessa kieliopin säännöt saavat

suuren merkityksen, ei ole erityistä eikä poikkeavaa, vaan ajanmukaista. Mäntysen mukaan

kielenhuollon normit tapaavat usein saada suuremman arvon kuin kielen luonnolliset normit

(Mäntynen 1996: 516). Tämä voitaneen ilmaista myös niin, että eksplisiittiset normit ovat

arvokkaampia kuin implisiittiset normit (vrt. alaluku 1.5). Kielenoppaassa muu kuin kieliopin

sääntöjen, toisin sanoen eksplisiittisten normien, mukainen kielenkäyttö on yleensä väärin.

Esimerkiksi jotkin muodot kuten päätteetön akkusatiivi saattavat pyrkiä laajenemaan --- [sääntöjen]

ulkopuolelle. Kielenopas esittelee näitä tapauksia ja antaa myös suomalaisemmin muotoillut oikeat

muodot. (Saarimaa 159). Kielenoppaassa käsitys kieliopista onkin staattinen: se ei voi muuttua.

Kielenoppaassa sääntöjen noudattaminen menee kielenkäytön edelle. Joitakin muotoja

ja ilmaisutapoja on syytä välttää vain sääntöjen noudattamisen vuoksi ja keksiä muita tapoja sanoa

sama asia. Suositus tässä kuuluu esimerkiksi (Saarimaa 146):
Jos kokonaissubjekti ei ole mahdollinen, on predikaatti vaihdettava.

Kun ilmaus on leimattu virheelliseksi, täytyy siis välttää lauseyhteyksiä, joissa se on ainoa

mahdollinen muoto.

Kieltä on mahdollista normittaa myös ilman kieliopin auktoriteettiin vetoamista, pelkkä

kielenhuoltajan auktoriteettikin voi riittää. Seuraavasta esimerkistä ei erityisesti käy ilmi, miksi

kyseinen ilmaus on kartettava, Kielenopas ei tuo tähän tueksi erityistä kielioppisääntöä tai muuta

selitystä (Saarimaa 152):
Kartettava sanonta on Yhdysvallat on rikas; on sanottava joko Yhdysvallat ovat rikkaat tai Yhdysvallat
on rikas maa.
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On parasta karttaa myös seuraavaa muotoa, vaikka virhe ei tunnukaan korvaa loukkaavalta

(Saarimaa 159-160):

Tämä tekee mahdolliseksi kestää suurikin rasvanhäviö.

Joskus on myös tarpeen luoda uusi sääntö kielen muuttumisen estämiseksi (Saarimaa 205):
'Päivänä'-sanaa ei pitäisi lyhentää pelkällä p:llä (esim. Helsingissä elokuun 20. p.), jottei sitä luettaisi
nominatiiviksi ---.

Saarimaan Kielenoppaan Lauseopillista-osio kuten muukin teos edustaa varsin pitkälle

menevää normittamisnäkemystä: mikä ei ole kieliopin mukaista, on väärin. Jos jokin kielen ilmaus

ei sovi kielioppiin, ilmaus on virheellinen ja sitä tulee välttää. Se edustaa myös käsitystä

kielenhuoltajasta auktoriteettina. Saarimaa esittelee virheen ja tämän virheen hän sitten

kielenhuoltajana korjaa, joskus vain neutraalisti muuntamalla toiseen muotoon mutta usein myös

värikkäin sanankääntein tällaisten virheiden tekijöitä ja heidän kieltään suomien (Saarimaa 163):
Huonoa kielikorvaa osoittaa sanonta: Englanti ei ole kehottanut keisaria peruuttamaan
öljytoimiluvan.

Kieltä on mahdollista normittaa myös muilla perusteilla kuin auktoriteettiin vetoamalla. Tätä

käsitellään kahdessa seuraavassa alaluvussa.

6.3. SVETISISMIT JA MUUT EPÄSUOMALAISUUDET

Useiden tutkijoiden mukaan Saarimaa on innokkaampi svetisismien vastustaja kuin moni muu

aikalaisensa, ja suuri osa muukalaisvastaisia kannanottoja on lähtöisin hänen kynästään. Huonoa ja

hyvää suomea -teoksessa svetisismeihin viitataan 130 kertaa. Tässä mielessä Saarimaa on ollut jopa

hieman yksin, sillä samalta ajalta on myös kielenhuoltajia, jotka eivät viittaa muukalaisuuksiin

lainkaan. (Rintala 1993: 60–61, Kolehmainen 2003, Ontermaa 2005: 327–328, 342.) Omana

aikanaankin Saarimaata on arvosteltu liiasta puristisuudesta (Vesikansa 1978: 165, Kettunen 1949),

jopa kielen mestaroinnista pelkän puhdistamisen sijaan (Airila 1947: 297), eivätkä kielenkäyttäjät

aina pitäneet perusteltuna karsia kielestään vakiintuneita ilmauksia vain siksi, että Saarimaa piti

niitä ruotsalaisuuksina (Paunonen 1996: 548). On huomattava, että ajan henki on myös varmasti

vaikuttanut siihen, millainen oli Saarimaan käsitys svetisismeistä. Paunosen mukaan sen jälkeenkin,

kun häiritsevimmät 1800-luvun ruotsalaisuudet oli saatu poistettua, svetisismien etsintä oli vielä

vuosikymmenet oikeakielisyysmiesten taidonnäyte. Mitä vaikeammin havaittavan ruotsalaisuuden

saattoi löytää, sen parempi. (Paunonen 1996: 547.) Tässä mielessä Saarimaakin oli vain

ajanmukainen.

Lauserakenteita on erityisesti pyritty pitämään puhtaana vieraista vaikutteista

(Mäntynen 2003a: 38).  Kun kyse on svetisismeistä, liikutaan usein akselilla suomea – ei suomea ja
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aitoa – ei aitoa ja käytetään affektiivisempia ilmaisuja kuin muuten. Saman on havainnut

Ontermaa, jonka tutkimuksista voidaan päätellä, että sama koskee mitä hyvänsä kielen ilmiötä, joka

syystä tai toisesta joutuu kielenhuollon erityisseurantaan (Ontermaa 2005: 340). Kieliopilliset faktat

jäävät tällöin helposti taka-alalle. Svetisismit ovat Kielenoppaassa usein jotain, mikä on sekoittanut

luonnollisen kielivaistomme, ja ne ovat lauseopillisen osion keskeisin virhetyyppi (Saarimaa 143):
Niistä kielivirheistä, jotka kuuluvat lauseopin piiriin, on suurin osa ruotsinvoittoisuuksia eli
svetisismejä.

Kielenoppaassa esitetyn näkemyksen mukaan svetisismit eivät ole ollenkaan

tarpeellisia eivätkä tarkoituksenmukaisia ja  ne  on istuttanut kieleemme vuosisatoja kestänyt

voimakas ruotsalainen vaikutus. Varsinkin kaksikieliset henkilöt viljelevät ruotsinvoittoisuuksia,

ellei heidän suomalainen kielikorvansa ole varma. Henkilön suomi voi olla sanontatavoiltaan

epäsuomalaista, puhumattakaan ilmeisistä sanalainoista. Jos tällainen vieras vaikutus menee kovin

pitkälle ja henkilö ajattelee ruotsiksi, tuloksena on entisaikojen ilmiö: kyökkisuomi. Saarimaan

mukaan erityisesti käännöksissä esiintyy hyvin paljon muukalaisuuksia. (Saarimaa 143.)

Nordlundin mukaan 1800-luvun kielikeskustelu on jättänyt jälkensä siihen, miltä

nykyisetkin normit näyttävät, mutta myös siihen, millainen on kielestä puhumisen tapa (mt. 2004:

298). Seuraavassa on kerätty joitain Saarimaan muukalaisuuksiin ja suomen kieleen liittyviä

puhetapoja, joita pyritään luokittelemaan Anne Mäntysen tapaan metaforien avulla. Mäntynen on

luokitellut kielijuttujen metaforia väitöskirjassaan Miten kielestä kerrotaan? Kielijuttujen

retoriikkaa (2003: 127–164). Nordlund toteaa, että metaforia on käytetty erityisesti, kun on puhuttu

ruotsalaisuuksien poistamisesta kielestä (mt. 2004: 310). Aiheen samankaltaisuuden vuoksi

Mäntysen analyysitapa soveltuu tähänkin käytettäväksi. Mäntysen mukaan metafora on keskeinen

retorisen vaikuttamisen keino, jolla ilmaistaan jokin asia toisen asian avulla (mt: 127), ja se tarjoaa

kiinnostavan näkökulman myös Kielenoppaan retoriikkaan.

Tyypillinen tapa käsitteistää kieltä ovat metaforat KIELI ON ELÄVÄ ORGANISMI ja

KÄSITE ON ELÄVÄ ORGANISMI (Mäntynen 2003a: 129–131). Tällainen tapa puhua kielestä on

lähtöisin luonnontieteiden mallista, sillä näillä tieteillä oli korkea status tieteenteon malleina 1800-

luvulla (Nordlund 2004: 297). Saarimaan osalta tosin on todennäköistä, että hän on vain

noudattanut jo kielenhuollon piirissä vakiintunutta mallia puhua kielestä. Kun kieli on elävä

organismi, kieli ja käsitteet voivat syntyä, elää ja kuolla kuten ihmisetkin. Saarimaan teos ei ole

tässä poikkeus (Saarimaa 177):
On paljon suomalaisella pohjalla syntyneitä vastaavamerkityksisiä ilmauksia, joissa
kenenkään äidinkielisen suomalaisen ei tulisi mieleen käyttää muuta kuin genetiiviattribuuttia: ---.
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ELÄVÄ  ORGANISMI  -metaforan  alalaji  on  KÄSITTEET  OVAT  KASVEJA  (Mäntynen  2003a:

129–131). Nordlund on todennut, että 1800-luvun lopun kielikeskustelujen tavallisimpia metaforia

ovat olleet puutarhanhoito ja viljely. Näin on jatkunut 1900-luvulle saakka. (Nordlund 2004: 286,

305.) Kielenoppaassa svetisismi on käsite, joka rinnastetaan kasviin (Saarimaa 143, 198):
Kielemme on ollut vuosisatoja sangen voimakkaan ruotsalaisen vaikutuksen alaisena, ja tämä on
istuttanut siihen varsinkin varhaisempina aikoina paljon sellaisia ruotsinmukaisia ilmauksia, jotka
eivät ole ollenkaan tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia.

 Etenkin sellaiset kaksikieliset henkilöt, joiden suomalainen kielikorva ei ole varma, viljelevät
 ruotsinvoittoisuuksia.

Tällainen svetisismi, ruotsinvoittoisuus, on ollut syvästi juurtuneena suomen kirjakieleen ja sitä on
ruvettu tehokkaasti vieromaan vasta 1930-luvulla.

Myös epäsuomalaisuus on kasvi tai eläinlaji, sillä se muun muassa leviää (Saarimaa 167). Samoin

kasvimaisia tai eläinlajimaisia piirteitä on vieraiden kielten mukaisuudella (Saarimaa 177, 210):
Ilmaustyyppi, jota edustavat sellaiset sanonnat kuin gordilainen solmu ja saksalais-ranskalainen sota, ei
näytä hevillä häviävän. --- ---.

 Mutta siitä huolimatta esiintyy edelleenkin melko yleisesti vieraiden kielten, lähinnä kai ruotsin,
sanontaa mukailevaa adjektiiviattribuuttia, ---.

Yleisyydestään huolimatta se [epäsuomalainen inessiivin käyttö] ei kuulu hyvään kieleen.

ELÄVÄ ORGANISMI -metaforana voi olla jopa tartuntatauti (Saarimaa 174):
Lisäesimerkkejä komitatiiviattribuutista, jota levittävät huonot suomennokset sekä sanomalehti-
ilmoitukset: ---.

KIELI ON IHMINEN on samoin ELÄVÄ ORGANISMI -metaforan alalaji (Mäntynen 2003a: 129).

Kielellä voi olla luonne ja sillä voi olla ilmeitä (Saarimaa 197–198, 202):
Kielemme sanajärjestys, jos sen annetaan noudattaa kielen omaa luonnetta, on  harvinaisen vapaa ja

 joustava sekä ilmeikkäämpi kuin minkään kielen, mitä kouluissamme luetaan.

 Sanajärjestystä, joka suomen kielessä on niin joustava ja ilmeikäs, on syytä tarkoin
 harkita.

KIELI ON IHMINEN -metafora koskee myös eräitä muita ilmiöitä. Epäsuomalaisuuksiksi on

nimetty muukalaisuudet ja käännöskielen jotkin ilmaukset ja myös sellaiset Kielenoppaan mukaan

epäsuomalaiset ilmaukset, jotka ovat epäsuomalaisia itsessään mutta eivät välttämättä vierasperäisiä

alkuperältään. Epäsuomalainen on Saarimaan taajaan käyttämä ilmaus. Näillä kaikilla mainituilla

epäsuomalaisuuksilla on negatiivisia inhimillisiä piirteitä, sillä niillä on selvästi ruumis, joka on

fyysisiltä ominaisuuksiltaan raskasrakenteinen ja kömpelö. Niillä on myös henkisiä ominaisuuksia,

sillä ne ovat loukkaavia barbaareja.

(Saarimaa 154):
Vastaava barbarismi voi esiintyä relatiivipronominin käytössä, ---.
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(Saarimaa 160):
Epäsuomalaisen raskasrakenteisia ovat seuraavanlaiset virkkeet: ---.

Vaikka virhe ei tunnu erityisen korvaa loukkaavalta, on parasta karttaa sitä.

(Saarimaa 177):
Kömpelöä käännöskieltä on seuraavassa virkkeessä esiintyvä attribuuttirakenne: ---.

Tästä nähdään hyvin selvästi, että suhtautuminen kaikkeen, mikä ei Kielenoppaan edustaman

näkemyksen mukaan ole suomalaista, on hyvin negatiivista. Taajaan ilmaistaan, että se on myös

vältettävää, kartettavaa, vieroksuttavaa ja hylättävää.

Epäsuomalaisuudet ovat myös uhkaavia hyökkääjiä. Varsin selvänä esiintyy metafora

jonkinlaisesta sotatilasta, mikä Mäntysenkin mukaan on tavanomaista (Mäntynen 2003a: 140).

Kielenopas taistelee epäsuomalaisuutta vastaan (Saarimaa 162–163, 199):
Seuraavanlainen päätteellisen akkusatiivin tunkeutuminen päätteettömän alueelle on
harvinaista: ---.

Kansankielen sanajärjestys on kumminkin säilynyt vapaana vieraasta vaikutuksesta.

Muun kuin kansankielen sanajärjestys sen sijaan saa epäsuomalaisuudessaan hyvin toisenlaisia

piirteitä. Seuraavissa esimerkeissä on kaikissa kyse ruotsin kielen vaikutuksesta suomeen ja

niissäkin on metaforista inhimillistämistä, esimerkiksi puhuttelun ominaisuus voi olla

sivistymättömyys. (Tällöin voidaan tietysti kysyä, onko tämä todella puhuttelun itsensä vai

viimekädessä puhuttelevan kielenkäyttäjän ominaisuus, mutta tähän palataan alaluvussa 6.5).

(Saarimaa 200):
 Ruotsinmukainen sanajärjestys on kielemme ikävimpiä epäsuomalaisuuksia.

Kaavamaista ja aiheetonta suoran sanajärjestyksen käyttöä on tietenkin vältettävä.

(Saarimaa 201):
Epätavallista ja teennäistä sanajärjestystä on syytä välttää.

(Saarimaa 202):
 Tyylikeinona luonnoton sanajärjestys on liian halpahintainen.

(Saarimaa 221):
 Päinvastoin sellainen puhuttelu kuin: Mitä johtaja haluaisi? Mitä saan antaa rouvalle?
 tuntuu sivistymättömältä, varsinkin kun nimeä tai arvonimeä ei mainita.

Näistä esimerkeistä nähdään runsas negatiivisten piirteiden kirjo, joka koskee kaikkea, mikä on

syystä tai toisesta luokiteltu epäsuomalaiseksi. Erityisesti svetisismit tuntuvat saavan tällaisia

ominaisuuksia mutta myös jo mainitut käännöskieli, muukalaisuudet ja muu epäsuomalaisuus.

Kielenoppaassa on tässä taustana selvä ideologia, puristinen näkemys oikeanlaisesta kielestä,

jollaista voi olla vain aito ja puhdas suomi, supisuomi. Tällainen kieli saakin aivan tyystin erilaisia

määritteitä kuin epäsuomalainen kieli:
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(Saarimaa 181):
Huomattakoon sellaiset supisuomalaiset inkogruentit ilmaukset kuin samalla kertaa, samalla tapaa, ---
---. Niitä ei ole syytä vieroksua, vaan ne ovat suositeltavia.

(Saarimaa 210):
 Sen on sijaan aitoa, luontevaa suomea: Kuinka paljon tämä summa on Suomen  rahana? ---.

(Saarimaa 252):
Kuinka vaihtelevaa ja runsasvivahteista on sen sijaan esim. seuraavanlainen supisuomalainen

 keskustelu, jota esiintyy Ahon Rautatiessä: ---.

Edellisistä on helppo havaita voimakas kontrasti: niin kutsuttu epäsuomalaisuus saa osakseen

negatiiviset piirteet ja niin kutsuttu supisuomalaisuus positiiviset. Jakauma on aivan selkeä eikä

siitä ole ainoatakaan poikkeusta. Kielenoppaan ideologia on puristista puhtaan suomen kielen

ideologiaa, jonka puolesta argumentoidaan metaforin. Niissä korjauksissa, joissa on kyse kieliopin

vastaisuudesta eikä supisuomen ja epäsuomen vastakkainasettelusta, ei esiinny niinkään metaforisia

vaan kieliopillisia argumentteja.

Saarimaan teos lukeutuu 1800-lukulaisen kieliopillis-puristisen näkemyksen jatkajiin.

Kuten havaitaan, Saarimaalla ilmenevät tälle näkemykselle tyypilliset pyrkimykset korostaa

alkuperäisyyttä ja vierasperäisen korvaamista omalla. Samoin hän myös katsoo, että kielellä on

selkeät säännöt, joiden nojalla kieltä voidaan ohjata (Mäntynen 2003a: 36–37). Tämä on

kansallisromantiikan ilmiö (ks. alaluku 3.4).

6.4. MUITA PERUSTELUJA

Kieliopinvastaisuuden ja epäsuomalaisuuden lisäksi Kielenoppaassa on vielä muitakin perusteluja

tulkita jokin ilmaus virheeksi tai sallia se.

Ei tunnu hyvältä on yksi näistä muista perustelutyypeistä. Mäntysen mukaan kieli on

tuntemusten kohde. Tämäkin liittyy metaforisuuteen, sillä aistihavaintoverbeillä ( tuntua) voidaan

ilmaista myös arviointia. Argumentointi voi perustua sekä havaintoihin että tunteisiin ja tuntua

sisältää nämä molemmat – siinä on emotionaalinen puolensa mutta myös havainto-perusteinen

puoli. Tuntua on tyypillinen arvioinnin ja päättelyn yhteydessä. (Mäntynen 2003a: 159.) Melko

usein pelkkä tuntua joltakin riittää yksinään perusteeksi kieltää jokin ilmaus mutta se voi olla myös

yhtenä muiden argumenttien joukossa:

(Saarimaa 174):
 Seuraavaa tyyppiä oleva sanonta tuntuu hyvin kömpelöltä ja sitä on aina vältettävä:
 Kädessä hänellä oli heittokeihäs pitkine, hoikkine varsineen.

(Saarimaa 221):
 Päinvastoin sellainen puhuttelu kuin: Mitä johtaja haluaisi? Mitä saan antaa rouvalle?

tuntuu sivistymättömältä, varsinkin kun nimeä tai arvonimeä ei mainita.
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(Saarimaa 236):
 Suomen kieltosanaa käytetään verbin tavoin. Muunlainen käyttö perustuu vieraisiin
 esikuviin ja tuntuu hyvin epäsuomalaiselta.

Eri rekisterit ja tyylit saavat myös jonkin verran huomiota. Saarimaa käyttää käsitteitä

sivistynyt puhekieli, kirjakieli, yleiskieli, normaalityyli, yleinen kielenkäyttö ja huolimaton

kaupunkilaiskieli. Näitä hän ei tarkemmin määrittele. Hän on valmis hyväksymään esimerkiksi

jonkinasteisen inkongruenssin sivistyneessä puhekielessä mutta kirjakielessä se on harvinaista,

joskin joskus mahdollista (Saarimaa 149). Ilmeisesti yleiskieli-käsite kattaa molemmat edellä

mainitut, sillä Saarimaa jatkaa (mt.):
Mutta seuraavanlainen inkongruenssi ei kuulu hyvään yleiskieleen: Hyviä vuosia seuraa huonot.

Lisäksi Saarimaalla on käytössä vielä normaalityyli (Saarimaa 152):
Lähdin isän kanssa tai Isä ja minä lähdimme. Normaalityylissä pitäisi käyttää vain näitä kahta
ilmaisutapaa.

Yleisestä kielenkäytöstä taas Saarimaa mainitsee esimerkkinä ilmauksen Tupakointi kielletty. Tässä

ilmauksessa predikatiivin totaalisuus on ruotsin vaikutusta. Tässä kohtaa aidompaa kielenkäyttöä

olisi Tupakointi on kiellettyä. (Saarimaa 155–156.) Huonossa kaupunkilaiskielessä esiintyy mm.

mitä törkeimpiä objektivirheitä, joita taas aiheuttaa kieliopin säännöistä poikkeaminen, tässä

tapauksessa säännönvastaisen päätteettömän akkusatiivin yleistyminen (Saarimaa 160).

Retoriikkaa on myös vetoaminen asenteisiin ja arvojärjestelmiin. Jos jokin on

kulttuurissamme arvokkaampaa kuin toinen, tällaiseen arvostukseen vetoaminen on helppo

retorinen keino, joka toisaalta sekä vahvistaa arvostusta että vetoaa siihen. (Mäntynen 1996: 508.)

On luonnollista Kielioppaassakin luokitella sivistynyt puhekieli vain hieman kirjakielestä

poikkeavaksi ja huolimaton kaupunkilaiskieli taas loukkaavaksi. Kielen rekisterit on voimakkaasti

arvotettu. Puhuttua kieltä on perinteisesti pidetty kielenhuollossa pitkälti negatiivisena ja kirjoitettua

kieltä hierarkiassa ylempänä olevana ja ensisijaisena kielimuotona – se on norminmukaista eli

normaalia (Mäntynen 1996: 510).  Myös Ontermaan mukaan on varsin tyypillistä, että puhuttu kieli

määritellään negatiivisesti ja kirjakieli positiivisesti (2005: 332) eikä Saarimaa tee tässä poikkeusta.

Kielenoppaassa vedotaan myös murteisiin ja kansankieleen. Niissä ei tunnu olevan

mitään selkeää linjausta. Jos murteissa (tai kansankielessä, jonka voi olettaa tarkoittavan

suunnilleen samaa18) esiintyvät muodot ja ilmaukset ovat samoja kuin kirjakielessä, Saarimaa voi

vedota niihin perusteenaan.  Puhekieltä Saarimaa sen sijaan ei mainitse kertaakaan vahvistavana

perusteena sille, että kirjakielessäkin vain jokin tietty muoto on oikea, sen sijaan hän osoittaa

joitakin puhekielessä olevia virheitä. Paunosen mukaan jo 1800-luvulla syntyi käsitys, jonka

18 Kansankieli-käsite yleistyi 1800-luvun lopulla ja on ollut symbolinen 'kansalliskieleen' liittyvä käsite. Myöhemmin
sitä on käytetty murteen ja kansanmurteen merkityksessä (Mäntynen 2003: 35).
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mukaan kirjakieli on murteiden yläpuolella. 1900-luvulla alettiin vahvistaa tätä käsitystä

näkemyksellä murteiden kehittymättömyydestä. Kirjakieli oli myös hienompaa ja parempaa ihan

yksinkertaisesti siitä syystä, että sillä käsiteltiin niin erilaisia asioita kuin murteilla. (Paunonen

1996: 548.) Kielenoppaassa murteisiin vedotaan perusteena – mutta vain silloin, kun murre tukee

kieliopin sääntöä. Tällöin murre kelpaa todisteeksi alkuperäisestä kielestä.

Hylättäviin murreilmauksiin kuuluu esimerkiksi: Minä täydyn mennä. Se on

ruotsinmukainen murreilmiö, jota ei saa käyttää. Tässä yhteydessä Saarimaa antaa kieliopillisen

selityksen ja säännön, joka tuskin aukenee maallikkolukijalle.19 (Saarimaa 145.) Tämä ilmaus on

paitsi ruotsinmukainen myös kieliopin sääntöihin sopimaton ja on siksi hylättävä. Pää särkee taas

on länsisuomalainen ilmaus, jota tulee välttää, koska särkeä on transitiiviverbi. Sen sijaan on

hyväksyttävää sanoa itämurteisesti käsiä palelee ja länsimurteisesti kädet palelevat. Jos tämäkin

länsimurteisuus hylättäisiin, ei voitaisi sanoa myöskään Kyllä minä sain palella. (Saarimaa 146.)

Kieliopillisesti voidaan perustella kielenkäyttäjän näkökulmasta hyvinkin samantyyppisten

ilmausten hyväksyttävyyttä tai hylättävyyttä.

Välillä taas kansamurteita voidaan suorastaan suosia. Saarimaan mukaan otsikkotyyppi

N.N. 70 vuotta on tarpeeton. Hän toteaa, että kansanmurteissa sanotaan Poika on kuusi vuotta vanha

tai kuuden vuoden vanha (Saarimaa 154). Kielenopas myös erityisesti suosittelee kansanmurteista

yleiskieleen muotoja Kuinka kovia tahdotte munat? Rautatie rakennettiin kapearaiteinen (Saarimaa

157). Muitakin hyväksyttäviä murreilmauksia on. Kansanmurteissa inkongruenssi on hyväksyttävä,

joten voidaan sanoa: Väki lähtivät. Sen sijaan kirjakielessä on väärin: Huomattava osa

reserviläisistä ja nostomiehistä ovat unohtaneet ---. (Saarimaa 150.) Tässä Saarimaa on osoittanut,

että hän ei enää loppuaikoinaan ollut yhtä jyrkkä kuin 1930-luvulla, vaan ymmärsi myös kielen

variaatiota. Kirjakielessä saattoi jo olla joitakin eri sääntöjä kuin murteissa.

6.5 KIELENKÄYTTÄJÄ

Kielenoppaassa on muodostettu myös kuva kielenkäyttäjästä. Silloin, kun kyse on kieliopillisista

kömmähdyksistä, Kielenopas usein osoittaa sormella kielenkäyttäjää. Tätä samaa toki esiintyy myös

epäsuomalaisuuksista puhuttaessa, mutta vähemmän, sillä niissä Kielenopas keskittyy ruotimaan

enemmän kyseisten epäsuomalaisuuksien kehnoja piirteitä ja vastaavien suomalaisempien

ilmaisujen hyviä piirteitä.

19Perustelu kuuluu (Saarimaa 145): ”Suomen kielessä on ns. yksipersoonaisia verbejä, joiden yhteydessä tekijä
ilmaistaan datiivigenetiivillä. --- Yksipersoonaisen pitää, täytyy, tulee -verbin yhteydessä käytetään tällöin siis subjektin
sijoja, nominatiivia ja partitiivia, ei datiivigenetiiviä, ja sanajärjestys on aina epäsuora. Predikaattiin liittyvä verbi
merkitsee näissä tapauksissa olemassa olemista tai olemaan tulemista (edellä olla, tulla, nousta). ”
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Kielenoppaan lähtökohta on kielenkäyttö ja kielellähän toki on aina myös käyttäjä.

Seuraavassa tuodaan ilmi kohtia, joissa kuva kielenkäyttäjästä ilmenee.

Kielenkäyttäjällä on kielikorva-niminen ominaisuus. Mäntynen selittää tämän olevan

synekdokee – ruumiinosa, joka vastaa metaforisesti ihmisen kielitajua. Synekdokeeta voidaan

käyttää kuvaamaan erilaisia kokemuksia kielestä, miltä kieli tuntuu. Sen avulla voidaan käsitteistää

tällaisia tuntemuksia tekemällä niistä aistittavia kokemuksia. Synekdokee voi kuvata metaforisesti

kielteistä kokemusta kielestä, kertoo miltä esimerkiksi epäsuomalaisuus tuntuu: se loukkaa. Monet

metaforat pohjautuvatkin juuri ihmisen tapaan käsitteistää asioita ruumiillisuutensa kautta.

(Mäntynen 2003a: 144.) Tässä mielessä metaforat ovat erittäin tehokkaita ja käyttökelpoisia.

Korvaa eli kielivaistoa voi esimerkiksi loukata ja sillä on myös muita inhimillisiä ominaisuuksia. Se

voi olla esimerkiksi  hyvä tai  huono, jopa pilaantunut,  tai  se voi olla tottunut johonkin.  Se voi olla

myös itsenäinen toimija, kuten alla olevista esimerkeistä käy ilmi:

(Saarimaa 155-156):
Se osoittaa, kuinka korva on tottunut epäsuomalaiseen sanontaan ja pitää kiinni siitä, vaikka heti
jäljessä seuraa toinen predikatiivi, jonka kielivaisto aivan oikein on sijoittanut partitiiviin.

(Saarimaa 160):
Vaikka virhe ei tunnu erikoisen korvaa loukkaavalta, on parasta karttaa sitä.

 Supisuomalainen, jonka korvaa vieraanvoittoinen kieli ei ole pilannut, ei esim. sano: Pääministeri
perusteli asiaa välttämättömyydellä saada yliopistokysymys pois päiväjärjestyksestä, vaan esim.:
Pääministeri perusteli asiaa sillä, että on välttämätöntä jne.

(Saarimaa 164):
Kielikorva saattaa oudoksua objektin muotoa sanottaessa: Kuka sellaisen hiilihangon tahtoisi
omakseen?

(Saarimaa 198):
Turmeltumaton suomalainen kielikorva vaatisi sanomaan: Siihen hän pysäyttikin hevosensa.

(Saarimaa 235):
Ruotsiin tottumaton kielikorva ohjaisi sanomaan: Tieto on voinut kulkea nopeaan.

Voisi  siis  todeta  Mäntysen  analyysiamallia  soveltaen,  että  KIELIVAISTO ON IHMINEN.  Koska

kielivaistolla ja kielikorvalla on aina omistaja, kielenkäyttäjä, voidaan ajatella, että esimerkiksi

loukkaavuus ja turmeltuneisuus ovat viime kädessä kyseisen kielenkäyttäjän ominaisuuksia, koska

ne ovat hänen kielensä ominaisuuksia. On myös mahdollista ajatella, että kielivirheet ja muut

loukkaukset on ikään kuin ulkoistettu kielikorvan ominaisuuksiksi, koska ei ole haluttu mennä näin

pitkälle. Leinon mukaan turmeltumiseksi ja loukkaavaksi on helposti käsitetty erityisesti

kielenmuutos. Se on perinteisesti herättänyt vastustusta myös kielenhuollossa. Kielenopas ei ole

tässä poikkeus. Leino katsoo että affektiivisten perusteluiden takana on usein kielen muutoksen

vastustus (Leino 1989: 567).
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Kielenoppaan rakenne on muodostettu autenttisten virhe-esimerkkien varaan. Ensin

esitellään virhe ja sitten korjaus. Nuo virheet on siis tehnyt joku. Tämä joku on kielenkäyttäjä, ei

kielikorva eikä kielioppi. Kielenkäyttäjälle voi olla haittaa vieraiden kielten vaikutuksesta eikä

kielenkäyttäjä aina voi itse arvioida omaa kieltään, vaan joutuu erilaisten vaikutusten alaiseksi.

Tästä seuraa haittaa hänen kielelleen (Saarimaa 160):
Kielikorvan horjuminen puheena olleissa tapauksissa johtuu osaksi siitä, että sellaisia monimääritteisiä
sanontatapoja, joita esimerkeissä on ja joita kirjakieli käyttää ja tarvitseekin, ei ollenkaan esiinny
kansankielessä ja että ne monesti ovat epäsuomalaisia. Supisuomalainen, jonka kielikorvaa
vieraanvoittoinen kieli ei ole pilannut, ei esim. sano: ---.

Kielikorva eli kielenkäyttäjä voi joutua ymmälleen liian monimutkaista asioista. Tämän vuoksi

kieliopin hallinta on äidinkielen taitoa (Saarimaa 157):
Nämä yksinkertaiset säännöt, joita on helppo soveltaa, jos osaa jäsentää lauseita, on jokaisen, joka
tahtoo objektin käytön varmasti hallita, syytä pitää mielessään, luottamatta yksinomaan korvaansa, joka
monimutkaisen lauserakenteen arvioinnissa helposti joutuu ymmälle.

Kielenopas saattaa myös osoittaa suoraan ongelman kielenkäyttäjän ongelmaksi:

(Saarimaa 184):
Hyvävaistoinen kirjoittaja ei pane relatiivilauseeseen (eikä muuhunkaan sivulauseeseen) asiaa, joka
on samanarvoinen kuin päälauseessa ilmaistu asia.

(Saarimaa 189):
Aloittelevat kirjoittajat käyttävät usein seuraavantyyppistä puhekieleen kuuluvaa rakennetta: Syksyllä,
kun menin kouluun, oli tavaaminen minulle kovin helppoa.

Tottumattomien ja kieliopillista koulutusta vailla olevien kirjoittajien kielenkäytössä esiintyy mitä
erilaisimpia pahoja rakennevirheitä: --- ---.

Kielenopas ottaa myös kantaa tyyliseikkoihin ja tapakulttuuriin.  Esimerkiksi kysymys

Kuka se on joka puhuu? (Saarimaa 144) on Saarimaan mukaan paitsi epäkohtelias myös kielellisesti

kelvoton. Voisi kuvitella jokaisen, joka muistaa kyseistä ilmausta käyttäneensä, tuntevan piston

sydämessään ja nolostuvan. Pentti Leinon mukaan tällaiset arvoväritteiset ilmaukset ovat

luonteenomaisia kannanottoja oikeakielisyydestä puhuttaessa ja niiden voisi usein katsoa suorastaan

loukkaavan niitä nimettömiä kirjoittajia, joiden tekstikatkelmat joutuvat esimerkkitapauksina

kriittisesti arvosteltaviksi (Leino 1989: 560). Aiemmin myös kappaleessa 3.4.1 mainittiin ärhäkän

yksittäisten kielenpuhujien kieleen puuttumisen perinne (Kankaanpää 2006). Tämä ajanmukainen

perinne ilmenee Kielenoppaassakin: siinä arvostellaan kielenkäyttäjien ilmauksia esimerkiksi

loukkaaviksi ja epäkohteliaiksi. Kielenkäyttäjä on valinnut nuo ilmaukset käyttöönsä – tekevätkö ne

siis kielenkäyttäjästä itsestäänkin epäkohteliaan ja loukkaavan tai esimerkiksi (Saarimaa 221)

sivistymättömän? Leinon mukaan kirjoittaja vastaa itse sanomisistaan ja noihin sanomisiin

puuttuminen loukkaa helposti ilmaisuvapautta. Hän jatkaa, että on epäoikeudenmukaista vetää
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kirjoittaja tilille ilmauksista, jotka ammattilaisen mielestä ovat epäkelpoja (Leino 1989: 568).

Ottamatta kantaa Kielenoppaan oikeudenmukaisuuteen – Leinon kommentti on vuodelta 1989 ja

Kielenopas vuodelta 1967 – voidaan varmasti todeta, että Kielenoppaan näkemys kielenkäyttäjästä

on useissa kohdin hyvin negatiivinen, vaikka periaatteessa enimmäkseen puhutaankin vain

kielikorvasta ja kielivaistosta. Tämä kuuluu ajankuvaan: aiemmin jo mainittiin näkemys

maallikosta, jolla ei ole riittävää tietoa (Paunonen 1996: 545) ja että ajan yleinen henki oli ankara

(alaluku 4.1).

Kielenkäyttäjä ei ole kielen yläpuolella vaan kielen yläpuolella on kielioppi.

Kielenkäyttäjä voi olla väkivaltainen rikkoessaan kieliopin sääntöjä (Saarimaa 182):
Adjektiivialkuisen paikannimen alkuosan taivuttamatta jättäminen (Isokyrössä,Vähäkyrössä,Uusimaan)
on hylättävää väkivaltaisuutta.

Kielivirheet ovat toisaalta usein itsenäisesti toimivia yksiköitä, joten parhaankin

kielenkäyttäjän on pysyttävä valppaana (Saarimaa 240):
Infinitiivimuoto vastaten väärin käytettynä pyrkii toisinaan hyväänkin kieleen, esim. Herbart erottaa
kaksi harrastusten pääryhmää: kokemuksen ja seurustelun vastaten tietoa ja myötätuntoa, päätä ja
sydäntä; po. jotka vastaavat.

6.6 AIKAA KESTÄVÄ KIELENOPAS

Saarimaan Kielenopas on pysynyt keskeisimpänä suomalaisena kielioppaana näihin päiviin asti ja

se on kestänyt aikaa erinomaisesti. Saarimaan teos on ikään kuin perimmäinen totuus, sillä vaikka

muut tämän tutkielman aineiston kielioppaiden kirjoittajat eivät sinänsä suoraan viittaa

Saarimaahan, he toistavat Saarimaan käsittelemiä asioita, virhe-esimerkkejä ja käsittelyjärjestystä ja

-tapaa. Toisin sanoen näyttäisi siltä, että monia oppaita on kirjoitettu Saarimaan Kielenopasta

mukaillen. Myös Lauri Kettunen toimi näin omassa oppaassaan Hyvää vapaata suomea (1949),

ehkä jopa enemmän kuin kukaan muu. Tosin hän kyllä teki näin kumotakseen lähes kaiken, mitä

Saarimaa oli kirjoittanut, mutta toisaalta näin tehdessään hänkin tuli antaneeksi Saarimaan

Kielenoppaalle hyvin suuren painoarvon. Jos Saarimaan opas olisi ollut merkityksetön suomen

kielen kannalta ja yhteiskunnallisesti, Kettunen tuskin olisi vaivautunut kirjoittamaan kokonaista

kirjaa sen vastineeksi.

6.6.1 Kettunen kommentaattorina

Kettusen ja ehkäpä monien kielikysymystenkin kannalta on harmillista, että Kettunen päätti tehdä

omasta teoksestaan vastakielioppaan Saarimaan oppaille. Kettusen oppaan painoarvo olisi voinut

olla suurempi itsenäisenä, Saarimaan oppaista irrallisena teoksena, ja sellaisenaankin se olisi

edustanut näkyvästi vastakkaista kantaa. Kettusen Hyvää vapaata suomea noudatteleekin



116

enimmäkseen Saarimaan teoksia Huonoa ja hyvää suomea ja Kielenopasta. Kettunen käy kohta

kohdalta läpi Saarimaan esittämiä oikeakielisyysvirheitä ja niiden korjauksia. Koko Hyvää vapaata

suomea onkin vastine Saarimaalle, mutta paikka paikoin Kettunen kommentoi myös muita tekstejä.

E.A. Saarimaan Virittäjässä julkaistussa artikkelissa Oikeakielisyyttä. Sanomalehtien

suomea. on jo nähtävissä piirteitä tulevasta teoksesta Huonoa ja hyvää suomea. (Saarimaa 1928)

Jotkin esimerkit tulevassa Kielenoppaassakin olivat jo 20-lukulaisista sanomalehdistä kerättyjä.

Saarimaan artikkeli on saanut samannimisen jatkajan, jonka on kirjoittanut Hannes Teppo (Virittäjä

1932). Artikkelissaan Teppo lyhyesti mainitsee ablatiivin käyttötavan, jota hän pitää virheellisenä:

runo Koskenniemeltä, puhe Antti Puhujalta (Teppo 1932: 86). Kiinnostavaksi kyseisen artikkelin

tekee Lauri Kettusen tapa käsitellä sitä. Kettunen nimittäin viittaa kielioppaassaan Hyvää vapaata

suomea johonkin tekstiin, joka ei tällä kertaa ole Saarimaan, vaikka lukija helposti voisi kuvitella

niin (Kettunen 1949: 194). Kettunen aloittaa tyypilliseen tapaansa tiukasti jonkin seikan kiistäen

(mt: 194):
Ei tässä ole mitään ”agenttia”, sellaista kuin vanhan kielen ’lapsi syötiin sudelta’, vaan hyvää suomea, =
minun ei tullut tehdyksi.

Tekstikappale käsittelee ablatiivirakennetta Minulta ei tullut tehdyksi ja seuraava kappale rakennetta

kirja Waltarilta. Kettusen mukaan nämä rakenteet ovat hyväksyttäviä, eivätkä tuomittavia

agenttirakenteita.

Vasta kun tarkemmin ryhtyy tutkimaan asiaa, huomaa, ettei kyseessä olekaan Saarimaan

argumenttien kumoaminen – Saarimaa ei ota koko Kielenoppaassaan eikä Huonoa ja hyvää suomea

-teoksessaan kantaa näihin agentteihin. Kettunen kuitenkin selvästi kumoaa jossain esitettyä tekstiä.

Vasta aivan lopuksi voi havaita, että käsiteltävä kirja Waltarilta -rakenne onkin Hannes Tepon

artikkelissa Virittäjässä, eikä Saarimaan yhdessäkään teoksessa. Sen sijaan ei selviä, missä

julkaisussa on esiintynyt minulta ei tullut tehdyksi. Tepon ja Saarimaan artikkeleissa sitä ei ole. 20

Kettusen viittausten kohteet ovat ylipäätään hankalasti jäljitettävissä. Hän viittaa

Saarimaahan sivunumerolla, kun kommentoi Saarimaan Kielenopasta. Mutta hän saattaa välissä

kommentoida teosta Huonoa ja hyvää suomea – sekin on lukijan itse selvitettävä kyseisiä teoksia

20 Kettusen ja Saarimaan välit ovat ilmeisesti alkaneet huonontua jo paljon ennen Saarimaan Huonoa ja hyvää suomea
-oppaan ilmestymistä. Vuonna 1930 Virittäjässä julkaistaan Kettusen Virittäjän toimitukselle. jossa Kettunen selvittää
syitänsä siihen, miksi hän on eronnut Virittäjän toimituskunnasta. Hän on omasta mielestään joutunut sensuurin uhriksi,
sillä päätoimittaja Saarimaa ei ole halunnut julkaista joitakin hänen artikkelejaan. Saarimaa vastaa, että Kettusen
polemiikkitapa on kyseisissä artikkeleissa asiaton. (Virittäjä 1930: 461–462) Tästä irtisanoutumisesta huolimatta
Kettunen jo seuraavassa Virittäjässä 1931 arvostelee Saarimaan vastailmestyneen Huonoa ja hyvää suomea.
Vastineessaan Saarimaa toteaa saaneensa tukea Kettusen arvostelemissa kohdissa oikeakielisyyslautakunnasta, johon
herra Kettunen kyllä näyttää suhtautuvan yliolkaisesti. (Virittäjä 1931: 119–131) Kettusella oli myös syynsä vastustaa
Hannes Teppoa, sillä Teppo tarkasti Saarimaan Kielenoppaan. Lisäksi Teppo kielivaliokunnan sihteerinä kuului
länsisuomalaiseen nurkkakuntaan, joka hyljeksi Kettusta (Kolehmainen 1996: 60).
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kohta kohdalta selaamalla ja vertaamalla. Lisäksi hän voi myös kommentoida jotain artikkelia

selvittämättä lainkaan, mistä teoksesta tai kirjoittajasta on kyse, kuten edellä todettiin. Näistä syistä

Kettusen kielioppaan lukeminen on hieman hankalaa, mikä on valitettava asia siinä mielessä, että

Kettusen teoksessa on myös paljon hyvää ja aivan erilaista kuin muilla saman ajan tai moniin

vuosikymmeniin tulevillakaan kielenhuoltajilla.

Kuten Saarimaakin, myös Kettunen näkyy muissa kielioppaissa välillisesti. Hän ei ole

koskaan näkyvässä roolissa eikä häntä mainita missään tapauksessa – näkyvyys syntyy siitä, että

hänen oppaansa Hyvää vapaata suomea ohjeita on sittemmin otettu käyttöön. Kettunen on ollut

ainoa, joka olisi ollut valmis hyväksymään tavan adessiivin jo 1940-luvulla.

6.6.2 Saarimaa, Kettunen ja muutamat seuraajat

Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirjan sisä- ja ulkopaikallissijojen yleisiä eroja käsittelevä osa

noudattaa esitysjärjestykseltään ja jopa monilta esimerkeiltään Saarimaan Kielenopasta (Ikola 1971:

33–34; Saarimaa 1967: 206–212):
seinässä ~ seinällä; Seurahuoneessa ~ Seurahuoneella; Maltassa ~ Maltalla; Turussa ja Tampereella;
junalla ja aamupikajunassa.

Muiltakin osin Ikola käsittelee lähes samoja seikkoja kuin Saarimaa, mutta on vain muodostanut

esitysjärjestyksen sijamuoto kerrallaan eteneväksi. Sama pätee yhä vielä Ikolan vuonna 2001

julkaisemassa Nykysuomen oppaassa (mt: 31–32).

Kettusen ärhäkkäät huomautukset eivät ehkä menneet läpi Saarimaan teoksissa mutta

Ikolan Nykysuomen käsikrjassa voisi katsoa olevan joitain myönnytyksiä Kettuselle siinä mielessä,

että jotkin Kettusen ajamista säännöistä ovat sittemmin päässeet hyvän yleiskielen asemaan.

Esimerkiksi tavan adessiivi (ottaa ilolla vastaan, surulla ilmoittaa), jonka Kettunen haluaisi

hyväksyä (Kettunen 1949: 196), on Saarimaan Huonoa ja hyvää suomea -oppaassa jyrkästi

kielletty. Vuoden 1947 Kielenoppaassa on jo joitain pieniä sananmuotojen lievennyksiä ja vuosien

1955 ja 1967 Kielenoppaissa pieniä sääntöjen lievennyksiäkin, joskin Saarimaa edelleen kehottaa

aina, kun vain mahdollista, kiertämään adessiivin jollain tapaa. Osmo Ikola tulee kyllä tarkkaan

Saarimaan jalanjäljillä, mutta varoittaa Nykysuomen käsikirjassa menemästä adessiivin vieronnassa

liian pitkälle ja esittää jo joitain kohtia, joissa tavan adessiivi olisi hyväksyttävä, vaikka muuten

noudatteleekin Saarimaata (Ikola 1971: 36). Hyväksyttävien joukossa ovat muun muassa Kettusen

kansankielestä ottama esimerkki suurella vaivalla ja muutama muukin Kettusen kannattama ilmaus.

Tyystin eri asia on sitten, menivätkö nämä läpi niinkään Kettusen ansiosta kuin ilmausten

yleisyyden vuoksi.
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Myös Itkonen noudattaa Saarimaan Kielenoppaan sisällysluetteloa Kielioppaassaan

(1982), jonka nimikin jo viittaa Saarimaan teokseen. Ensin käsitellään tuttuun tapaan kysymys

rakennusten sisä- ja ulkopuolesta (seurantalolla ~ talossa), sitten kotimaan ja ulkomaan

paikannimikysymykset (Alastarolla, Ylistarossa; Kreetassa ~ Kreetalla), sisäpaikallissijojen kiinteä

yhteys pintaan (ovessa, seinässä ~ ovella, seinällä) ja lopuksi kulkuneuvot (junassa ~junalla). Näitä

seuraa inessiivin käyttöä koskeva kappale täsmälleen kuten Saarimaalla. Suomi kuvissa -niminen

teos on ollut tässä pääesimerkkilähteenä sekä Saarimaalla, Ikolalla että Itkosella. Ja sitten päästään

tavan adessiiviin. Siihen myös Itkonen on valmis tekemään joitain myönnytyksiä, muun muassa

edellä mainitun suurella vaivalla hän hyväksyy, joskin varauksin. Hän ei ole valmis tekemään aivan

niin paljon myönnytyksiä tässä kuin Ikola. Tietenkään tässäkään ei ole pääteltävissä, tehdäänkö

myönnytyksiä varsinaisesti Kettuselle vai kielenkäyttäjille, jotka sitkeästi käyttävät tavan adessiivia,

mutta joka tapauksessa voidaan sanoa, että Kettusen kanta sai sittemmin kielenhuollossa

kannatusta, myös Itkoselta.

Myymäläadessiivi -termiä käyttävät sekä Itkonen ja Ikola ja tarkoittavat sillä vihko

ruuduilla ja paita pitkillä hihoilla -ilmauksia. (Itkonen 1982: 73–76.) Vielä Itkosen Uudessa

kielioppaassa kaikki säilyy samanlaisena (esim. 2000: 68–71).

Saarimaan Kielenopas on kestänyt aikaa erinomaisesti. Tämän tutkielman aineistossa

tuoreimmat viittaukset Saarimaahan ovat Muikku-Wernerin toimittamassa Kielipoliisin käsikirjassa

(2006: 18, 197), joka myös suosittelee Saarimaan Kielenopasta ja sen ensimmäistä, vuoden 1947

painosta kielenhuollon apuneuvoksi. Yhteistä esimerkkiaineistoa teosten välillä on huvila

peltikatolla (Muikku-Werner 2006: 41; Saarimaa 1967: 172). Muikku-Wernerin esimerkki

aluspaita pitkillä hihoilla on peräisin Itkoselta (1982: 76) ja veriohukaisia puolukkahillolla taas

Pulkkiselta (1977: 149).

Lauri Kettusta ei oppaassa mainita kertaakaan, ei edes viitattaessa suoraan Kettusen

sanoihin tyylistä tavan adessiivin käsittelyn yhteydessä (ks. Muikku-Werner 2006: 40, vrt. Kettunen

1949: 196, Kolehmainen 2003). Moniin muihin suomalaisen kielenhuollon henkilöihin on tosin

Kielipoliisin käsikirjassa viitattu, kun on lainattu heidän sanojaan.  Teoksessa on myös selostettu

heidän tekemisiään. Suomen kielen professori Pentti Leinon ja Kielitoimiston päällikkö Esko

Koivusalon kiistoja esitellään, samoin kirjailija Volter Kilven ja kielentutkija Artturi Kanniston

erimielisyyksiä. Lopuksi todetaan, että kirjakielen historiassa on ollut useita kiistoja. (Muikku-

Werner 2006: 26-28.) Saarimaan ja Kettusen kiistoja ei mainita tässä eikä svetisismien yhteydessä.
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7. MIKSI ULKOPAIKALLISSIJAILMAUKSIA ON TULKITTU

SVETISISMEIKSI?
Kaikkien ulkopaikallissijojen ja aivan erityisesti adessiivin käsittelyssä on joitakin hämmentäviä

seikkoja, jotka ovat jääneet tämän tutkielman puitteissa avonaisiksi ja vaatisivat jatkotutkimusta. Ne

liittyvät svetisismeihin. Tuntuisi olevan tapana, että jos jokin muoto tai ilmaus on nimetty

svetisismiksi, ei ole tarpeen enempää selitellä, miksi sitä ei tule kielessä käyttää. E. N. Setälä kuvaa

jo 1800-luvun ajattelutapoja sanoessaan, että mikäli jostakin lausetavasta on ilmoitettu sen olevan

ruotsalaisuus, on pidetty itsestään selvänä, että se on väärä (Setälä 1894: 43). Tapa on siis varsin

vanha. Virittäjän kielenhuoltokirjoituksissa vieras vaikutus on riittänyt yksin ilmauksen

hylkäystuomion perusteeksi 1920-1980 -luvuilla (Piehl 1996: 493). Myös Ontermaa on havainnut

omassa kielioppaita koskevassa tutkimuksessaan, että kielioppaista ei yleensä ilmene, millä

perusteella svetisismit ovat huonoksi leimattuja, usein vielä hyvin affektiivisin sanankääntein.

(Ontermaa 2003: 74.) Kyseessä on vanhaa perua oleva, laajalle levinnyt tapa, joka toistuu myös

ulkopaikallissijoja koskevassa kielenhuollossa.

Mielenkiintoista on, että muita ulkopaikallissija-aiheita ei käsitellä yhtä

johdonmukaisesti kaikissa kartoitetuissa kielioppaissa kuin adessiivia ja erityisesti tavan adessiivia

ja adessiiviattribuuttia. Ne ovat olleet eniten esillä ja usein suoranaisen paheksunnan kohteina.

Adessiivin vieronta on myös jatkunut hyvin pitkään. Jopa vuonna 2001 julkaistu Osmo Ikolan

Nykysuomen opas toteaa vielä tavan adessiivista (Ikola 2001: 34):
Adessiivilla voidaan ilmaista myös tapaa, vaikkakin tämä käyttö on vieraiden kielten vaikutuksesta
tarpeettomastikin levinnyt. Usein on syytä ennen tavan adessiiviin turvautumista miettiä, olisiko
käytettävissä joku muu, suomalaisemmalta tuntuva ilmaus.

Samoin Sari Maamiehen päivittämässä Terho Itkosen Uudessa kielioppaassa sanotaan tavan

adessiivia käytettävän monissa vakiintuneissa tapauksissa, mutta (2007: 71):
On kuitenkin syytä muistaa, että adessiivin sijasta tapaa voidaan ilmaista muillakin tavoin, jotka
saattavat olla tyyliltään luontevampia ja ilmeikkäämpiä. Adessiivi-ilmauksen sopivuus on harkittava
tapauskohtaisesti teksti- ja tyylilajin mukaan.

On huomattava, että jälkimmäinen teos on ilmestynyt neljä vuotta Suomen kielen lautakunnan tavan

adessiivin hyväksyvän päätöksen jälkeen. Suomen kielen lautakunta otti kantaa tavan adessiiviin

vuonna 2003 ja totesi siihen kohdistuvan syrjivän suhtautumisen olevan muun muassa

viimeaikaisen tutkimustiedon valossa turhaa (Kolehmainen 2003).

Luvussa 5 esitetyn mukaan kielioppaissa tyypillinen tuomittava käyttötapa on adverbi,

niin sanottu tavan adessiivi, esimerkiksi mentiin innolla mökille. Usein kielioppaissa vedotaan

epäsuomalaisuuteen ja ruotsalaisuuteen kyseistä käyttötapaa kiellettäessä. Adessiivin käyttö
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välineen ilmaisuun on sallittua, kuten mentiin autolla mökille, mutta vähemmän konkreettisten

keinojen ja välineiden ilmaisuun suositellaan yleisesti muita muotoja. Kielioppaissa on pidetty

tavan adessiivia epäsuomalaisena ja ruotsinvoittoisena, ja 1960-luvulta alkaen niissä on katsottu sen

saaneen alkunsa ruotsin med-rakenteesta. Lähes yhtä paljon palstatilaa ja vielä yksiselitteisemmän

tuomion kielioppailta saa adessiivin käyttö attribuuttina: asunto parvekkeella, paita pitkillä hihoilla.

Sen on yhtä lailla katsottu olevan med-preposition vaikutuksen alainen, mutta nyt jo aivan

Saarimaan ajoista alkaen. Jos katsellaan pelkästään kieliopasaineistoa, voisi siis olettaa, että tavan

adessiiviin on myöhemmin yleistetty samat argumentit kuin adessiiviattribuuttiin, mutta asiasta on

voitu kirjoittaa muuallakin kuin kielioppaissa. Päältä katsoen med-prepositioilla ja adessiivilla ei

näyttäisi olevan lainkaan mitään yhteistä. Esimerkiksi ruotsin med glädje ja sen suomenkielinen

vastine ilolla eivät tunnu lainkaan samanlaisilta. Ilon kanssa sen sijaan kyllä kävisi jo

ruotsinmukaisesta ilmauksesta.21 Kanssa-postposition ruotsinmukaisesta käytöstä on ollutkin

esimerkki jo aiemmin: Henrik Konstantin Koranterin kieliopin alaotsikko vuodelta 1845 kuului:

Ruotsalaisen Esi-puheen kanssa Opettajalle (Wiik 1990: 168).22

Erityisen kiinnostavaa on se, että opas toisensa jälkeen huomauttaa 1960-luvulta alkaen,

että ruotsin med on käännettävä jotenkin muuten kuin adessiivilla. Esimerkiksi Ikola toteaa (1986:

195):
Olisi kieltämättä käytännöllistä, jos esim. ruotsin med voitaisiin aina suomentaa samalla
 tavalla. On kuitenkin otettava huomioon kielten rakenteen erilaisuus. Jos adessiivin käyttöä
ilman muuta vain laajennettaisiin tällä tavoin, niin se sekoittaisi suomen kielen
ilmaisujärjestelmää monelta kohdin.

Samoin Konttinen huomauttaa, että med vänliga hälsningar tulee kääntää ystävällisin terveisin tai

ystävällisesti eikä koskaan adessiivilla (Konttinen 1978: 62). Saarimaa toteaa, että valitettavasti

suomessa ei ole kuten ruotsissa yhtä yksinkertaista sanontatapaa (Saarimaa 1947: 172). Hako on

jopa lisännyt oppaaseensa liudan tehtäviä, joissa pitää kääntää ruotsin med-prepositiorakenteita

suomeksi. (Hako 1963: 50–51.) Tämä on hyvin poikkeuksellista: kielioppaissa, jotka kaikilta muilta

osin käsittelevät suomen kielen kielenhuoltokysymyksiä, neuvotaan, miten ruotsin prepositioita

tulee kääntää. 1800-luvun kielioppailta voisi odottaa jotain tällaista (vrt. alaluku 3.3), mutta 1900-

luvulla se tuntuu erikoislaatuiselta ilmiöltä. Saarimaa (1930: 103; 1947: 216–217; 1967: 215),

Pulkkinen (1977: 151–152) ja Muikkku-Werner (2006: 42) puhuvat myös hos-rakenteen

21 Suomessa ei ole mitään prepositiota, joka olisi edes lähellä med-prepositiota. Vain kanssa on  ja  sekin  on
genetiivirakenteeseen liittyvä postpositio ja puhekielessä jopa sijamuotoja lähestymässä: munkaa, kirjakielessä silti
vielä (minun) kanssani.  Virossahan näin  on  jo  tapahtunutkin:  (koos) minuga. (Lehtinen & Laitinen 1997: 7–8.) Yhtä
lailla loogisemmalta tuntuisi, jos adessiivi-ilmauksista syytettäisiin vaikkapa på-prepositiota, mutta siitähän ei ole kyse.
22 Joskus adessiivia ei voi kuitenkaan edes käyttää: Poika karkasi miesten kimppuun puukon kanssa (ISK: § 992). Jo
aiemmin mainittiin esimerkkinä eräästä aikakauslehdestä lainaus (Kalsta & Junkala 2009: 52): avun [tuo] --- se, että äiti
saa nukkua täysiä öitä esimerkiksi eri huoneessa vauvan kanssa tai korvatulpilla.  Tässä  on  tehty  selkeä  ero kanssa-
rakenteen ja adessiiviattribuutin käytön välille.
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heijastumista joihinkin adessiiveihin, Sorjanen (1998: 211) käsittelee samaa kappaleessa nimeltä

Vierasta vaikutusta.

Jää selvittämättömäksi, onko todella käännetty niin runsaasti, yleisesti ja jokapäiväisesti

ruotsinkielisiä tekstejä suomeksi, että on syytä huomauttaa med-preposition kääntämistavoista ja

hos-rakenteen heijastumista, ja 1960-luvulta alkaen myös saksan ja englannin kielten vastaavien

prepositioiden kääntämistavoista toistuvasti eri kielioppaissa yli 90 vuoden ajan. Ei tunnu

todennäköiseltä, että kovinkaan moni suomenkielinen käyttäisi esimerkiksi adessiiviattribuuttia

ajatellen, mitä se on ruotsiksi tai ylipäätään jollakin muulla kielellä kuin suomeksi. Kielioppaiden

pohjalta ei selviä, miksi kielenkäyttäjien katsotaan aktiivisesti arvioivan käyttämäänsä suomea

ruotsin ja 1960-luvulta alkaen muidenkin vieraiden kielten kautta ja sen tuloksena tuottavan

adessiivi-ilmauksia, jopa kääntävän muista kielistä puhettaan. (Viime aikoina samantyyppisiä

ajatuksia on esitetty anglismeista ja englannista, ks. luku 4.9.) On erittäin epätodennäköistä, että

kukaan äidinkielinen suomen kielen puhuja toimisi näin. Menneisyydessä kuitenkin ruotsista

käännettiin tekstejä eivätkä käännökset olleet pelkästään suomen kielen mukaisia. Tästä syystä

tekstejä ryhdyttiin suomalaistamaan ja puhdistamaan ruotsin vaikutteista. Tämä vain tapahtui 1800-

luvun alkupuoliskolla, kauan ennen kielioppaiden aikaa – onko siis mahdollista, että se vaikuttaisi

yhä? Kenties välillisesti.

Käännöstekstien vaikutuksen lisäksi tässä on nyt esitetty kaksi muutakin kysymystä:

Miksi tavan adessiivia ja adessiiviattribuuttia on syytetty sidoksista med-prepositioon, vaikka

todella ruotsinmukainen käännös tehtäisiin kanssa-postpositiota käyttämällä? Ja miksi on katsottu

tarpeelliseksi varoittaa kielenkäyttäjiä yleisesti med-preposition kääntämistavoista läpi 1900-luvun

ja 2000-luvun alun? Seuraavassa termillä adessiiveihin liittyvät käsitykset tarkoitetaan näitä kahta

kielioppaissa ilmenevää käsitystä: käsitystä adessiivista med-preposition ruotsalaisvaikutteisena

vastineena ja käsitystä kielenkäyttäjien tavasta kääntää äidinkielensä ilmauksia säännöllisesti

ruotsista (ja 1960-luvulta alkaen englannista ja saksasta). Puhuttaessa vain adessiivista seuraavassa

tarkoitetaan nimenomaan tavan adessiivia ja adessiiviattribuuttia ellei toisin mainita. Koska

kyseessä on vain tutkielman loppuluku, mitään kunnolliseen, kattavaan aineistoon perustuvaa

syvällistä tutkimusta aiheesta ei voida tehdä, vain eri mahdollisuuksien pohdinta on tässä

mahdollinen. Tämän vuoksi mitään varmoja päätelmiä ei myöskään voida tehdä. Aihe vaatisi oman

tutkimuksensa.

Yksi vastaus kysymyksiin saattaisi piillä jo edellä mainitulla 1800-luvulla ja silloin

tapahtuneessa kirjakielen uudistamisessa. Näyttäisi siltä, että med tosiaan on alun perin käännetty

kanssa-postpositioksi. Lönnrot nimittäin muotoilee artikkelissaan Muukalaisuudesta Suomessa
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(1844) kanssa-postpositioista suomalaisempia: hän tekee niistä adessiiveja. Hänen korjauksiaan

ovat esimerkiksi seuraavat (mt: 166-167):
Jos isä on kuollut, niin on äiti [tyttärensä naittaja] lähimmäisten sukulaisten neuvon kanssa.
è --- isän kuoltua äiti [on tyttärensä naittaja] lähimpäin sukulaisten neuvottelemalla.

 ---, niin olkoon se, jonka isä suusanalla eli kirjallisesti, eli äiti lähimmäisten sukulaisten neuvon kanssa
naittajaksi nimittänyt on.
è --- olkoon se, jonka isä suusanalla eli kirjallisesti, tahi äiti lähimpäin sukulaisten neuvottelemalla

naittajaksi nimitti.

Näin suppeasta aineistosta ei voitane tehdä vielä mitään kovin yleistäviä päätelmiä,

mutta on kuitenkin havaittavissa, että ainakin tässä Lönnrotin käsittelemässä avioliittolaissa ruotsin

med on selvästi alkuaan käännetty postpositioksi kanssa ja että Lönnrot on sitten pyrkinyt

suomalaistamaan lauseet muuntamalla kanssa-postposition adessiiviksi. Varovaisesti voisi siis

ajatella, että jostain tämäntapaisesta, ellei suorastaan osin tästä nimenomaan, olisi voinut saada

alkunsa tapa kääntää med mieluummin suomalaiseksi adessiiviksi kuin ruotsalaisvaikutteiseksi

kanssa-postpositioksi. Olivathan kirjakielen uudistajat ja kielioppien luojat ilman muuta havainneet,

että suomen ja ruotsin eräs suuri ero piili prepositioissa ja sijapäätteissä. Edelleen tästä on

mahdollisesti voinut seurata myöhemmin taas käsitys, että ruotsin med aina käännetään

kaavamaisesti adessiiviksi.

Nyt tulee esittää kysymys, miksi kielioppaissa ei myöhemmin otettu tätä kielen

kehittelyn vaihetta puheeksi perusteltaessa adessiivien ruotsinmukaista taustaa. Vastaukseksi

voidaan tämän tutkielman puitteissa esittää vain arvauksia. Kenties ei haluttu keikuttaa yhteistä

venettä väittämällä, että aiemmat oikeakielisyysmiehet, vieläpä suurmies ja Kalevalan isä Elias

Lönnrot, olisivat olleet väärässä.23 Ehkäpä myöhemmät oikeakielisyysmiehet näkivät vain, että med

on tavattu teksteissä yleisesti kääntää adessiiviksi pohtimatta syitä sen enempää. Kielioppaissahan

nimittäin todetaan toistamiseen esimerkiksi adessiivin käytön olevan med-preposition jäljittelyä,

joten on mahdollista, ettei ole huomattu näitä aiempia tapahtumia. Niin tai näin, sekä Lönnrotin

osuus että myöhemmät vaiheet vaatisivat kuitenkin huomattavasti laajempia selvityksiä kuin tässä

on mahdollista tehdä.

Eräs pieni vertailu on kuitenkin syytä vielä tehdä, jälleen suppean aineiston pohjalta.

Lönnrot muuntaa adessiiviksi muitakin aitoja svetisismejä (1844: 170-180):
Jos tuntematon mies tulee ja edesantaa nimensä ja säätynsä toiseksi kuin se on, ja nainen sen kautta
vietellään kihlaukseen hänen kanssansa, --- ---.

è Tuntematon mies nimestänsä ja säädystänsä, valehtelemalla naisen kihloihinsa vietellyt, --- ---

23 Kun ottaa huomioon ajankuvan mukaisen ihmisten välisen sosiaalisen arvojärjestyksen ja siihen liittyvän
auktoriteettiuskon (ks. alaluvut 3.4 ja 4.1), tämä tulee vielä todennäköisemmäksi selitykseksi – suurmiesten
kyseenalaistamisen voisi kuvitella olleen suoranainen tabu nuoressa valtiossa – mutta pysyy silti vain edelleen
arvauksena, sillä mitään todisteita asioiden kulusta ei ole tässä esitettäväksi.
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Lönnrot välttelee ylipäätään postpositioilmauksia mahdollisesti ruotsinmukaisuuksina (mt: 175):
Sillä ennen kuin joku Jakobin tyköä tuli, söi hän pakanain kanssa, ---.
è Sillä ennen jonkun Jaakopista tultua söi pakanain seurassa.

Tässä alkuperäisen lauseen korjaukset voi rinnastaa 1900-luvulla tehtyihin ruotsinmukaiseksi

väitetyn adessiivin korjauksiin: tuloksena on jotain muuta kuin alkuperäinen merkitys. Jos verrataan

Lönnrotin artikkelia Muukalaisuudesta Suomessa 1900-lukulaisten kielioppaiden ulkopaikallissijoja

koskeviin teksteihin, vaikkapa noin sata vuotta myöhemmin ilmestyneisiin Saarimaahan

Kielioppaisiin, voidaan havaita jotain mielenkiintoista. Siinä missä Lönnrot 1800-lukulaisena kielen

puhdistajana pyrki välttelemään postpositioita ja laittamaan suomalaisempia sijamuotoja tilalle,

1900-lukulaisen Saarimaan kielenpuhdistuksen tavoite taas oli poistaa samaisia sijamuotoja niissä

tapauksissa, joissa ne ilmeisesti eivät olleet poistuneet itsestään kielenvastaisuutensa vuoksi.

Tällainen poistettava sijamuoto olisi ollut sitten muun muassa adessiivi tiettyine käyttöineen, jotka

todennäköisesti olisivat voineet säilyä kirjakielen puhdistuksen ajoista asti juuri siksi, etteivät ne

olleet kielenvastaisia. (Tavan adessiivin suomalaisesta alkuperästä ovat kirjoittaneet mm. Kettunen

1949, Karlsson G. 1995, Vänttilä 1992.) Voidaan kysyä, olisiko tässäkin yksi osatekijä 1900-

lukulaisten kiinnostuksessa svetisismeihin – postpositoiden poistosta aiheutuneet seuraukset? Kovin

laajassa mielessä tämä ei kenties ollut syynä, kun ottaa huomioon, miten vaikea on ymmärtää

esimerkiksi Lönnrotin ehdottamaa lausetta, josta postposiotiot on kokonaan poistettu (1844: 175):

Sillä ennen jonkun Jaakopista tultua söi pakanain seurassa. Tällainen ei voinut säilyä kovin pitkään

kielessä toisin kuin adessiivi, joka yleisesti oli ja on suomen kielen mukainen ja ymmärrettävä,

joskaan ei täysin vielä edellä olleissa Lönnrotin esimerkeissä. Lönnrotin on havaittu tehneen

muitakin kielenvastaisia poistoja ja lisäyksiä 1800-lukulaisen, kansallisromanttisen

kauneuskäsityksen mukaisesti. Muun muassa Paunonen toteaa Lönnrotin vaatineen yksioikoisesti

suomen postpositioilmausten korvaamista sijamuodoilla. (Paunonen 1993: 84.) Kokonaisuudessaan

kysymys postpositioiden poiston vaikutuksesta kielenhuollon suuntaan adessiivien osalta ja

yleisemminkin jää kuitenkin vastausta vaille tällä erää ja odottamaan myöhempiä tutkimuksia.

Myöhemminkin joitain rakenteita on muunneltu suomalaisemmiksi rakenteeltaan. Allan

Saratie neuvoo oppaassaan Hyvää suomea. Oikeakielisyys-ohjeita (1917), että ei tule sanoa Hän osti

maltaita 2 markan edestä. Saratie suosittaa tähän adessiivia: 2 markalla (mt. 82). Saratie luettelee

myös muita kartettavia ilmauksia: holhouksen alla, rakennuksen alla (po. holhouksessa,

rakenteilla); paikan päällä (po. paikalla, itse paikalla); levittää voita leivän päälle, olla juonnin

päällä (po. levittää voita leivälle, olla juonnin touhussa, juonnin nojalla); olla sisällä

kunnallisasioissa (po. olla selvillä kunnallisasioista); kynällä ja paperilla varustettuna (po.
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mukanaan kynä ja paperia). (Saratie 1917: 79– 91.) Nämä muistuttavat etäisesti rakenteeltaan myös

Lönnrotin esimerkkejä, Lönnrotin esimerkit vain ovat vielä selvemmin ruotsinmukaisia ja

vanhempia, nyt jo kielestä poistuneita (kaikkein ylitse > kaikille; pitää perään ajatteleman >

muistakoon) (Lönnrot 1844: 160, 180).

Seuraava kysymys kuuluu, mistä sitten lähti liikkeelle adessiivin käsittelyn historiassa

seuraava vaihe, jossa joitakin sen käyttötapoja alettiin yleisesti pitää ruotsalaisperäisinä. Lönnrot ei

ottanut eksplisiittisesti kantaa adessiiviin ainakaan artikkeleissaan Bidrag till finska språkets

grammatik (1841) eikä Muukalaisuudesta Suomessa (1844). Kuten edellä havaittiin, hän suosi sitä

kielenkorjauksissaan. Muukalaisuudesta Suomessa myös alkaa sanoilla (mt: 159):
On kyllä nykyisinä aikoina moni kiitettävällä huolella ja toimella kokenut puhdistaa suomea
muukalaisista sanoista ja niiden siaan perisuomalaisia kielen ulottuvaisista varoista laitella.

Adessiiviin liittyvät käsitykset eivät ole peräisin August Ahlqvistiltakaan. Hänen

Kieletär. Tutkimuksia, arvosteluja ja muistutuksia Suomen kirjallisuuden ja kielitieteen alalta

-lehtisissään (1871-1873) ei ole mitään tämänsuuntaista mainintaa adessiivista eikä myöskään

Suomen kielen rakennus. Vertaavia kieliopillisia tutkimuksia -teoksessa (1877). Ahlqvist ei

myöskään kuulunut niihin, jotka erityisen innokkaasti ajoivat kaikkinaista irtautumista Ruotsista ja

ruotsin kielestä suomalaisuuden nostamisen nimissä (Paunonen 1976: 311). Ahlqvist ei myöskään

pyrkinyt karsimaan kaikkia svetisismejä kielestä (Nordlund 2004: 294, 296).

E.N.Setäläkään ei näyttäisi ottaneen mitään kantaa adessiiviin liittyviin

oikeakielisyyskysymyksiin ainakaan Suomen kielen lauseoppi -teoksessaan (1880, 1966) tai

esimerkiksi virkaanastujaisesitelmässään Oikeakielisyydestä suomen kielen käytäntöön katsoen

(1894), jossa Setälä pikemminkin lievästi kritisoi suhtautumista kielen ruotsalaisuuksiin (mt. 43).

Niin ikään Knut Cannelinin Kieliopas. Ohjeita suomenkielen käyttäjille (1931) ei ota

kantaa svetisismeihin tai adessiivin käyttötapoihin. Jos aiemmin manittiin, että Saratiekään (1917)

ei puutu vielä tavan adessiiviin lainkaan, adessiiviattribuuttiin kylläkin jo. Sen yhteydessä hän

vieläpä toteaa, että ilmauksia huonolla omallatunnolla ja vapaalla mielellä voitaneen ehkä suvaita

(Saratie 1917: 85–86).

Niin ikään Suomi-sarjan keskustelemuksista (Suomi) ei ole kovin helposti löydettävissä

viitteitä adessiivikeskusteluihin, mutta aivan kattavaa seulontaa tässä ei valitettavasti ole ollut

mahdollista tehdä. Suomi kyllä käyttää teksteissään sekä tavan adessiivia että adessiiviattribuuttia,

kuten mitä ilmeisimmin 1800-luvun tapa oli:
---, sekä latinalaiset sanasovut eli puheenparret, ovat myöskin ylimalkaansa tyydyttävällä tarkkuudella

ja täydellisyydellä vaariin otetut, --- (mt. 1861: 292).
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--- että kirjan loppuun pantaisiin luvettelo oudommista sanoista, suomalaisilla selityksillä (mt. 1864:

177).

Suomi-sarja vaatisi vielä tarkempaakin läpikäyntiä. Samoin olisi syytä tarkastaa kielilautakuntien ja

kielivaliokuntien pöytäkirjat, mikä ei ole tässä mahdollista.

Virittäjässä kirjoituksia svetisismeistä oli runsaasti 1900-luvun alkupuoliskolla, useat

Saarimaan, mutta myös muiden kirjoittamia. Saarimaa kuului Virittäjän toimituskuntaan yli

viisikymmentä vuotta ja oli myös yhdeksän vuotta päätoimittajana (Kolehmainen 2009a: 11).

Kuitenkaan svetisismeihin liittyvät käsitykset eivät näyttäisi olevan yksin Saarimaan tai Virittäjän

toimituskunnan yksin tuottamaa (tästä lisää myöhemmin), vaikka sekä Saarimaalla että Virittäjällä

olikin varmasti vaikuttava osansa niiden vakiinnuttamisessa ja levittämisessä. Sitä paitsi

kielioppaissaan Saarimaa ei aivan yksioikoisesti nimennyt tavan adessiivia nimenomaan

ruotsalaislähtöiseksi ja med-prepositioon pohjautuvaksi, adessiiviattribuutin kylläkin. Virittäjän

palstoilla, joiden nimet ovat vaihdellen olleet Muukalaisuutta, Lauseopillista tai Oikeakielisyyttä,

voi myös havaita adessiivin saavan useita yksittäisiä kannanottoja, mikä myös on varmasti osaltaan

voimistanut siihen kohdistuvia poistamis- ja välttelypyrkimyksiä. Virittäjän tekstit svetisismi-

aiheista on kirjoitettu yhtä vähän taustoja perustellen kuin kielioppaidenkin, mikä voisi viitata

siihen, että kyseessä ovat tuolloin olleet jonkinlaiset ajankuvaan liittyvät seikat – niin yleisesti

hyväksytyt tai tunnetut tosiasiat, ettei niitä ole tarvinnut perustella. Kansallisromantiikkaanhan

kuului käsitys kielentutkijoista kielen auktoriteetteina, jotka tuntevat kielen lait, ja toisaalta myös

purismi, joka näkyi siten, että vieras vaikutus yksin riitti perusteeksi ilmauksen kieltämiseen.

Jos siis oletetaan, että 1800-luvulla kirjakielen uudistamisen yhteydessä alettiin suosia

ruotsinmukaisen kanssa-postposition muuntamista adessiiviksi ja med-preposition kääntämistä

adessiiviksi, jää edelleen vastauksetta kysymys, miksi näihin adessiiveihin alettiin kiinnittää

huomiota 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ja miksi vielä 2000-luvullakin niistä puhutaan

kielioppaissa. Eräs mahdollisuus piilee Kettusen viittauksessa: (1949: 156):
Näkee vielä usein sillä erotuksella (esim. On kuin lintu, s.e. että ei osaa lentää), jota jo
koulussa opetettiin karttamaan (se eroa, se erona, että…)

Voisiko siis adessiiveihin liittyvien käsitysten alkulähde olla koulu? Hieman myöhemmin Kettunen

viittaa myös muihin vanhoihin ohjeisiin, joskin tässä ablatiiviin ja allatiiviin, mutta myös jälleen

kerran ruotsin kieleen (mt: 198):
Vanhoihin oikeisiin ohjeisiin kuuluu, että on sanottava Pääsy asiattomilta kielletty (ei asiattomille, ruots.
för obehöriga).

Koska näyttäisi siltä, ettei mistään taustoista ja perusteluista ainakaan kovin laajasti ole

missään kirjoitettu, voisi ehkä ajatella Kettusen viittaukset huomioon ottaen, että asiat olisi
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sisäistetty näin itsestään selviksi koulussa. Herlin on todennut, että 1800-luvulla jokaisen

kielenkäyttötilanteen katsottiin sisältävän potentiaalisen vaikutuksen normeihin (Herlin 2002: 409).

Riskinä on siis aina ollut, että syntyy väärä normi. Herlin jatkaa, että kielen oikeiden normien

vakiinnuttamistyötä katsottiin voitavan tehdä juuri koulussa (Herlin 2002: 409). Koulua on näin

ollen nähtävästi pidetty olennaisena vääränlaisen kielen käyttötilanteiden poistamisessa. E. N.

Setälä kuvaakin tähän sopivasti oman aikakautensa eli 1800-luvun loppupuolen henkeä toteamalla,

että oikeakielisyyskysymyksiä käsitellään jatkuvasti sekä yksityisissä keskusteluissa, aikakautisessa

kirjallisuudessa että koulussa (Setälä 1894: 1). Keskustelut läpäisivät koko yhteiskunnan, sillä

kieliasia tuli usein esille muissakin yhteyksissä kuin vain kirjallisuusarvosteluissa ja kieltä

koskevissa kirjoituksissa (Nordlund 2004: 287). Tämä voisi osaltaan selittää sitä, miksi adessiiviin

liittyvien käsitysten tarkkaa alkuperää on vaikea osoittaa. Saarimaa on syntynyt vuonna 1888 ja

Kettunen 1885, joten he ovat käyneet koulunsa ja opiskelleet suunnilleen 1800-luvun loppupuolella

ja aivan 1900-luvun alussa.

Saarimaa kirjoittaa omista kokemuksistaan, että varsinkin kaksikieliset henkilöt

käyttävät paljon svetisismejä ja että vieras vaikutus voi mennä niinkin pitkälle, että henkilö

suorastaa ajattelee ruotsiksi. Ongelmallisina hän pitää myös käännöstekstejä niiden runsaiden

muukalaisuuksien vuoksi.  (Saarimaa 1967: 143.) Erittäin epäselväksi jää, mitä tarkoittaa

esimerkiksi, että henkilö suorastaan ajattelee ruotsiksi – puhuuko tällainen henkilö sitten kuitenkin

suomea? Huolimatta kärjistävistä kannanotoista Saarimaan ajatuksissa on kenties totta toinen,

yhteiskunnallinen ja kielipoliittinen puoli. Tätä tukisi muukin ajankuva: suomen kielen todellinen

käyttöönotto viivästyi lainsäädännöstä huolimatta korkeimmissa virastoissa 1900-luvun puolelle ja

suomen kielestä riideltiin yliopistoissa vielä vuonna 1935 (Ylikangas 2007: 168–169; Markkola

2009). Sarah Grey Thomason kirjoittaa, että ihmisten näkemykset kielestä, kuten muistakin

sosiaalisista teemoista, ovat ennemmin emotionaalisia reaktioita kuin objektiivisia päätelmiä, jotka

perustuisivat pitäviin todisteisiin (Thomason 2001: 33). Samoilla linjoilla ovat olleet myös

Vaattovaara ja Soininen-Stojanov (2006: 225–226). Setälän, Herlinin ja Saarimaan kuvaama tausta

huomioiden lienee siis todennäköistä, että 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa esimerkiksi

juuri kouluissa, Virittäjän palstojen lisäksi, olisi yleisesti puhuttu svetisismeistä, ainakin Saratien ja

Kettusen esittämien ilmausten suomalaisemmasta muodosta.24 Tämän tekee todennäköiseksi jo

pelkkä ajankuva, jota Saarimaakin ilmeisesti kuvailee ja josta aiemminkin on puhuttu (vrt. kappale

3.2.1 ja alaluku 3.3): Koulunkäynti ei ollut itsestään selvää. Yhteiskunta oli hyvin läpeensä

24 Myös tämän tutkielman kirjoittajalle on lukiossa 1990-luvun lopussa teroitettu mm. med- ja hos-rakenteisiin
pohjautuvien svetisismien välttelyä. Saman voi havaita aikakauden äidinkielen oppikirjoistakin, mm.
Ylioppilaskirjoituksia -sarjasta.
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ruotsinkielinen ja sivistyneistö, toisin sanoen ne, jotka menivät kouluun ja opiskelivat, oli sitä yhä

erityisesti. Kansallisromantikot, myös ruotsinkieliset, ihannoivat suomen kieltä ja opettelivat sitä,

mutta toisaalta oli myös aivan toisin suomen kielestä ajattelevia ruotsinkielisiä hyvinkin

merkittävissä asemissa yhteiskunnassa. Kirjakieltä oli puhdistettu svetisismeistä ja vakiinnutettu jo

hyvän aikaa ja työ jatkui vieläkin. Toisaalta suomen kielen asemasta ja oikeuksista edelleen

kiisteltiin monilla tahoilla. Kielipolitiikka – suomen ja ruotsin kielen asema – oli keskeisiä

yhteiskunnallisia teemoja. Saratie ja Saarimaa kirjoittivat oppaitaan näissä yhteiskunnallisissa

oloissa ja aikakauden koulut käyneinä.

Kettusen esimerkki kouluopetuksesta oli sillä erotuksella. Tämän kaltaisista koulussa

annetuista yksittäisistä ohjeista olisi varmaankin sitten ollut esim. Saarimaan ja monen muun 1900-

lukulaisen svetisismien etsinnästä kiinnostuneen ollut helppoa lähteä yleistämään näitä yksittäisiä

sääntöjä yleisemminkin adessiiveihin. Vuonna 1900 on Virittäjässä myös käsitelty muun muassa

matkustaa laivalla -ilmausta, jota myös on myöhemmin syytetty ruotsinmukaisuudesta mutta jota

Virittäjä käsittelee ainoastaan murre-erojen ja merkityserojen kannalta. Virittäjä suosittaa

luonnollisempana sisäpaikallissijoja murteiden käytännön perusteella, ellei henkilö ole

kulkuneuvon käskijänä (6/1900: 114–115). Saarimaa arvelee, että ulkopaikallissijaa tuskin olisi

alettu tässä käyttää ilman ruotsin vaikutusta (1930: 100–101). Todennäköisempää lienee, että jo

alkuaankin käytössä ollut ulkopaikallissija vain on saanut lisää käyttöalaa. Kielenmuutoksen

vastustaminen olisi näin perusteltu ajan tavanomaisten näkemysten mukaisesti muutoksen oletetulla

ruotsalaislähtöisyydellä. Ilmeisesti adessiiviattribuuttia on myös käsitelty hyvin varhain ja ennen

tavan adessiivia. Saratiehän (1917) ei mainitse tavan adessiivia vielä lainkaan. Tässä ei ole

mahdollisuutta tutustua kattavasti muihin aineistoihin, mutta nopea silmäys esimerkiksi Virittäjään

tuottaa ensivaikutelman, että siinä olisi myös käsitelty ensin adessiiviattribuuttia (esim. 6/1897:

109, 6/1900: 98–100) ja vasta 1900-luvulla tavan adessiivia. Ei olisi yllättävää lainkaan, vaikka

adessiiviattribuutillekin olisi löydettävissä omaa, alkuperäistä käyttöä suomen kielessä. Adessiivia

on myöhemminkin ilmeisesti vältelty ikään kuin varmuuden vuoksi, mihin viittaisi esimerkiksi

määrän adessiivin ja kolmannen infinitiivin adessiivin käsittely kielioppaissa (ks. kappaleet 5.2.4 ja

5.2.6), ja näin on levitetty adessiivin välttelyn sääntöä yhä uusiin adessiivi-ilmauksiin.

Adessiivi-ilmaukset ovat varmaankin vahvistaneet oletettua havaintoa med-preposition

kaavamaisista kääntämistavoista – nehän kääntyvät ruotsiksi näppärästi juuri med-preposition

avulla. Ellei sitten peräti prepositioiden oikeaoppisia kääntämistapojakin ole käsitelty jo koulussa,

mutta sitä on tässä vaikea arvioida. Koulussa joka tapauksessa tapahtui paljon vakiinnuttamista (vrt.

myös kappaleet 3.2.5 ja 3.2.6). Rintala kirjoittaa, että kielioppaissa on tapauksia, joissa sinänsä

vakiintuneita kieliopin sääntöjä sovelletaan uusiin yhteyksiin. Osa näistä sääntöjen tiukennuksista
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lienee saanut alkunsa koulussa eikä niiden kauaskantoisia seurauksia ole pysähdytty harkitsemaan.

Rintala lisää, että Saarimaahan oli työssä toimiva äidinkielen opettaja. Rintala mainitsee myös, että

koulun opetuskäytännöissä on voinut syntyä kokonaan uusia sääntöjä. (Rintala 1993: 62). Myös

Kettunen moittii Saarimaata yksittäisiä seikkoja koskevien sääntöjen ulottamisesta muuhunkin kuin

alkuperäiseen virheelliseksi nimettyyn ilmaukseen (mm. Kettunen 1949: 198). Kettunen voi olla

poleeminen suhteessa Saarimaahan, mutta tässä hän vaikuttaisi olleen oikeassa.

Purismi on ollut Suomessa olemassa kielipoliittisena ilmiönä jo viimeistään 1800-

luvulta alkaen, mutta se sai myöhemmin vahvistusta 1920-luvulla. Ennen kielioppaidensa

julkistamista Saarimaa on saanut vaikutteita ankaraa puristista kielenhuoltoa harjoittavasta

kansallissosialistisesta Saksasta, mikä vaikutti Saarimaahan niin, että hänen kielioppaistaan tuli

svetisismien poistamiseen tähtääviä puristisia teoksia. Saarimaan kielioppaat taas muokkasivat

kielenhuoltokäsityksiä Suomessa seuraavat neljäkymmentä vuotta. (Kolehmainen 2009b.) Tämän

jälkeenkin vaikutus jatkui, sillä kuten on todettu, myöhempien kielioppaiden tekijät omaksuivat ja

osin yhä omaksuvat Saarimaan puristisia näkemyksiä svetisismeistä niitä juuri kyseenalaistamatta.

 Tarkoitus ei ole kuitenkaan väittää, että Saarimaa yksin levitti adessiivien vierastamisen

suomalaiseen kielenhuoltoon, sillä hän ei suinkaan ollut ainoa aitosuomalaisen ajan puristi.

Muitakin oli ja tuli, mainittakoon kuuluisimmista esimerkkinä vaikkapa Lauri Hakulinen. Voidaan

kuitenkin todeta, että Saarimaan Kielenopas oli tässä hyvin merkittävä vakiinnuttaja (Kolehmainen

2003).

Monet kielenoppaat ovat melko yksimielisiä siitä, että suomalaiset ajattelevat ruotsiksi.

Näin ei varmastikaan aivan kirjaimellisesti ole ollut. Vastaavasti nykypäivän suomalaiset

varmaankaan eivät kirjaimellisesti ajattele englanniksi, vaikka näin jopa joskus kuulee väitettävän.

Mutta on eräs seikka, jossa ilmenee, että englannin kieli on läpäissyt yhteiskunnan varsin

perinpohjaisesti, kuten ruotsi aiemmin 1800-luvulla. Seuraavassa pyritään etsimään selitystä

kielioppaiden kirjoittajien tuntemukselle ruotsalaisesta ajattelusta. (Sitä voi suoraan verrata

uusimmissa kielioppaissa esitettyihin ajatuksiin suomen puhumisesta ikään kuin englanniksi, esim.

Luukkonen 2006: 46 ja alaluku 4.8.) Pirjo Hiidenmaa kirjoittaa, että suomalaiset mielellään ottavat

käyttöön englanninkielisiä ilmauksia, koska ne tuntuvat kielenkäyttäjistä kuvaavilta ja kepeiltä, ja

vastaavat suomenkieliset ilmaukset taas eivät. Hiidenmaa antaa esimerkin englannin sanasta

handsfree, jota on yritetty suomentaa muun muassa kädet vapaaksi jättäväksi toiminnoksi sekä tästä

edelleen johdetuksi vapuriksi. Kyseessä on sanastoesimerkki, mutta sama ilmiö pätee syntaksinkin

tasolla. Nämä käännökset eivät ole kelvanneet kielenkäyttäjille. Ongelma on Hiidenmaan mukaan

siinä, että käännöksessä yritetään mukailla englanninkielistä ilmausta sen sijaan, että katsottaisiin

asiaa oman kielen järjestelmän kannalta: miten tätä ilmiötä voisi nimittää suomeksi kääntämättä sitä
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suoraan toisesta kielestä. Toisin sanoen pyritään löytämään tarkka vastine tai suomennos

vieraskieliselle ilmaukselle eikä pyritä kehittelemään ilmauksia omakielisistä lähtökohdista. 25

(Hiidenmaa 2004: 114–116.)

Hiidenmaan esitystä voisi pitää analogiamallina ruotsin kielen suhteen: se mikä on

mahdollista nyt, on varmasti ollut mahdollista menneisyydessäkin – yhteiskunta ei ole muuttunut

niin olennaisesti. Tämän perusteella voisi siis varovasti ajatella, että yhteiskunnallisessa mielessä

pyrkimys suoraan kääntämiseen usein ja tietystä kielestä (ja siinä epäonnistumiseen) on

mielenkiintoinen ilmiö, joka toteutuu, kun kieli läpäisee puhujayhteisön yksilöt riittävässä määrin.

Thomason toteaa, että rakenteiden lainautumiseen vaaditaan intensiivinen kielikontakti. Sen on

kestettävä niin kauan, että ehtii syntyä riittävästi kaksikielisiä puhujia kontaktin molemmille

osapuolille. Useimmiten laina-ainekset tulevat kieleen joko kielenpuhujien itsensä tuomina tai

vähintään täysin sujuvien puhujien tuomina. Lainautumiseen tarvitaan aina sopivia sosiaalisia ja

kielellisiä olosuhteita sopivassa suhteessa. (Thomason 2001: 63–66, 68, 70–71.) Toki sanotaan, että

uudet sanat tulevat sieltä, mistä uudet asiatkin, mutta englannin ja ruotsin kohdalla tämä ei pidä

täysin paikkaansa. Sitä paitsi rakenteet voivat siirtyä käännöslainoina siinä missä sanatkin

(Häkkinen 1997: 265–266). Thomasonin mukaan nimenomaan rakenteet ovat ensimmäiset ja

tärkeimmät lainautuvat ainekset, eivät sanat (2001: 64).

Kun kielioppaiden kirjoittajat ovat väittäneet suomalaisten ajattelevan ruotsiksi, on

mahdollista, että he ovat tarkoittaneet juuri Hiidenmaan kuvaamaa ilmiötä: ei pyritä riittävästi

katsomaan asiaa oman kielen lähtökohdista, vaan etsitään vain käännöstä valmiina malleina olleille

ruotsin kielen ilmauksille ja rakenteille. Ruotsin kieli siis olisi vaikuttanut implisiittisellä tasolla – ei

sentään varmaankaan ajatteluun, mutta ajattelun tapaan samoin kuin englanti nyt. Tämä ei tee

kaikista svetisismeiksi väitetyistä ilmauksista aitoja svetisismejä, mutta saattaa selittää osan siitä

tunteesta, että Suomessa olisi peräti ajateltu ruotsiksi. Ruotsi sentään oli ja on vieläpä monien

suomalaisten äidinkieli toisin kuin englanti. Mutta tämän lisäksi menneinä aikoina myös

suomenkielisistä kodeista lähtöisin olevia kaksikielisiä ja kielenvaihtajia oli runsaasti (ks. kappale

3.2.1). Nämä seikat ovat varmasti voineet voimistaa rakenteiden lainautumisilmiötä, jonka

kielioppaiden kirjoittajat ovat sitten tulkinneet ruotsalaiseksi ajatteluksi – mikäli kyseessä ovat

lainat. Thomason toteaa, että rakennelainoja voidaan ottaa tiedostamatta ja samoin lainoja, jotka on

helppo istuttaa jo olemassa oleviin konstruktioihin. Taivutusmorfologia taas on vaikeasti

25 Suomi toisena kielenä -oppitunneillani sattuu silloin tällöin vastaavia tilanteita, mutta käännöksen suunta on suomesta
englantiin. Esimerkiksi eräs edistynyt opiskelija, äidinkielinen englannin puhuja, pyrki kääntämään virkettä, joka
kuului: Tullessaan hän toi maitoa. Opiskelija aloitti: In his or her state of coming…Sitten hän keskeytti ja totesi, ettei
tätä kannata kääntää, koska suomen kieli ilmaisee asian paljon paremmin ja englanti on niin jäykkää ja virallista. Hän ja
monet muut tarvitsevat ohjausta havaitakseen, ettei ole syytä kääntää sanaa tai rakennetta sellaisenaan, vaan miettiä,
miten asia todella sanottaisiin normaalisti englanniksi.
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lainattavissa, koska sen osat sopivat vain kielen pieniin, selkeästi järjestäytyneisiin itsenäisiin

kokonaisuuksiin. Lainautuminen on aina erittäin monimutkainen prosessi eikä aina ole mahdollista

erottaa lainautumisen aiheuttamia (tai lumipalloefektin lailla alkuunpanemia) muutoksia itsestään

tapahtuneista kielen sisäisistä muutoksista. Svetisismeiksi syytetyt adessiivit tuskin kuitenkaan ovat

korvanneet mitään jo kielessä ennestään ollutta rakennetta, vaikka olisivatkin lainaa tai

lainautumisprosessin jollain tavoin tuottamaa. (Thomason 2001: 62, 69, 94.)

8. LOPUKSI
Tässä tutkielmassa on tarkasteltu ulkopaikallissijojen käsittelyä 1800-luvun loppuun mennessä

julkaistuissa kieliopeissa ja 1900-luvun ja 2000-luvun alun kielioppaissa. Kielioppaat ovat olleet

tutkielman keskeisin aineisto ja niiden ilmentämää kielikäsitystä ja aikakautta on myös tarkastelu

omassa luvussaan. Tämän lisäksi E.A.Saarimaan Kielenopasta ja sen kieliohjeiden välillisesti

ilmentämää kielikäsitystä on tarkasteltu erikseen omassa luvussaan.

Ulkopaikallissijat ovat vähitellen vakiintuneet ensin osaksi kielioppikuvauksia erilaisten

vaiheiden kautta 1800-luvulla. Erityisesti allatiivin päätteen vakiinnuttaminen on ollut

mielenkiintoinen prosessi, ja pohdittavaksi jää, olisiko nytkin vain yksi allatiivin päätevariantti,

mikäli -lle-varianttia ei olisi standardisoitu kirjakieleen yksin, vaan muutkin päätevariantit olisi

hyväksytty. Adessiivi on aina ollut hankala tapaus luokiteltavaksi. 1600-luvulla adessiivia on

ylipäätään ollut vaikea sijoittaa sijamuotojärjestelmään sen monikäyttöisyyden vuoksi. Ablatiivi ja

allatiivi ovat olleet selkeämpiä ja saattoivat saada jopa oman sijan ja nimen jo vanhoissa

kielioppikuvauksissa. Standardisointipyrkimykset alkoivat 1700-luvulla, jolloin alettiin pohtia myös

sijamuotojen kuvaamista ja nimeämistä funktion mukaan, mikä on erittäin kiinnostava näkökulma.

Sittemminhän sijamuodot nimettiin morfologian perusteella. Jossittelu olkoon tässä sallittu: jos

funktioihin perustuva kuvaus olisi jäänytkin vakiintuneeksi kuvaustavaksi, olisiko

ulkopaikallissijoihin liitetty kielioppaissa niitä samoja kysymyksiä, joita niihin on sittemmin liitetty

ja joita tässä tutkielmassa on runsain mitoin käsitelty. Erityisesti mieleen tulevat kysymykset

vierasperäisyydestä. Huomattavaa on sekin, että vaikka jo 1600-luvulla on ollut vaikeuksia

luokitella adessiivia, ei sitä tai muita ulkopaikallissijoja ole alettu syyttää ruotsalaisista vaikutteista

ennen 1800-luvun loppua ja kielioppikuvausten ja kirjakielen vakiintumista.

Koulun merkityksen sijamuotojen vakiinnuttajana on täytynyt olla merkittävä, samoin

kielenhuollon näkemysten – tai ajan tavan mukaan nimettynä oikeakielisyyden. Tässä tutkielmassa

on pyritty ymmärtämään ja selittämään kielenhuollon ja oikeakielisyyden suhdetta

ulkopaikallissijoihin historian, erityisesti kansallisromantiikan ja 1800-luvun tapahtumien kautta.
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Saksa on ollut suomalaisen kielenhuollon kehityksessä merkittävä maa: sekä kansallisromantiikka

että 1900-luvun purismi ovat peräisin Saksasta. Kielenhuollon ulkopaikallissijoihin kohdistuva

puhdistusoperaatio kuitenkin näyttäisi alkaneen vasta aivan 1800-luvun lopulla, mahdollisesti

Virittäjässä, mutta muitakin alkulähteitä voi toki olla. 1900-luvulla ulkopaikallissijat ovat

vakiintuneet myös osaksi kielioppaita erilaisten vaiheiden kautta. Saratien kielioppaassa niitä

käsiteltiin vielä melko vähän, mutta Saarimaan oppaissa jo sitäkin enemmän. Ulkopaikallissijat ovat

saaneet melko paljon huomiota suhteessa siihen, miten vähän esiintymiä niillä kokonaisuudessaan

on kielessä  (ks.  alaluku  2.1).  Erilaisia  käyttötapoja  niillä  on  sen  sijaan  runsaasti  (luku  2),  ja  tämä

variaatio on ehkä aiheuttanut hämmennystä kansallisromanttiseen symmetriaan ja yksi muoto – yksi

merkitys -suhteeseen pyrkineissä kielioppaan kirjoittajissa. 1900-luvun loppua lähestyttäessä

ulkopaikallissijojen kommentointi on kokonaisuudessaan vähentynyt. Selkeimmin aikaa kestävät

teemat ovat liittyneet adessiivin käyttöön ilmauksissa, joita on ajan kuluessa alettu pitää ruotsin

vaikutteena yhä enemmän ja enemmän. Kaksi kaikkien aikojen kestosuosikkia ulkopaikallissijojen

joukossa ovat olleet adessiiviattribuutti ja tavan adessiivi. On mielenkiintoista jäädä seuraamaan,

miten niille jatkossa käy kielioppaissa.

Saarimaan Kielenopas nousee suomalaisen kielenhuollon tähänastisista kielioppaista

keskeisimmäksi teokseksi, joka luo kielioppaan rakennemallin ja käsiteltävät aiheet. Myöhemmin

julkaistavat kielioppaat toistavat tätä Saarimaan luomaa mallia ja aihepiirejä. Myöhempinä aikoina

kielioppaisiin on tuotu vain hyvin niukasti uutta asiaa. Sen sijaan joitakin vanhoja teemoja on

poistettu tai unohdettu Saarimaan seuraajien oppaissa. Joitakin teemoja, kuten tavan adessiivi, on

myös sittemmin sallittu, mutta se ei poista sen käsittelyä kielioppaista.

Kielioppaat ovat Suomessa ilmeisen normatiivisia, virheisiin ja niiden korjaamiseen

keskittyviä teoksia. Vasta 2000-luvun puolella kirjoitetuissa oppaissa on ensimmäisiä pieniä

viitteitä muusta, mutta ei niissäkään vielä kovin vahvasti. Tämä on kielioppaiden käyttäjien

kannalta tietysti käytännöllistä, sillä varmasti oppaista usein halutaan selvä vastaus johonkin juuri

sillä hetkellä käsillä olevaan käytännön kieliongelmaan. Kielenkäyttäjät usein toivovat

kielenhuollolta tiukempia otteita ja selkeitä sääntöjä pelkkien suositusten sijaan (Paunonen 1996:

544; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 226). Kaikki aineiston kielioppaat vastaavat tähän

toiveeseen. Tosin joidenkin oppaiden kielioppipainotteisuus, suoranainen sopimattomuus

hakuteokseksi sekä tapa edetä yksityisestä yleiseen tekevät niistä hieman hankalia käyttää, mutta

periaatteessa kielioppaat edustavat oikeakielisyysnäkemystä, jota myös 2000-luvun kielenkäyttäjät

toivovat – selkeitä normeja, kannanottoja ja oikein-väärin -asetelmia. Luultavasti ne ovat

tavalliselle kielenkäyttäjälle, joka haluaa vain saada tekstinsä kirjoitettua niin kutsutusti oikein,
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kuitenkin tärkeämpiä apuvälineitä kuin pohdinta eri mahdollisuuksista. Kielioppaiden voi siis sanoa

vastaavan yleisönsä tarpeisiin.

Kielioppaat ovat hieman jäykkiä muutoksessaan, mutta muutosta kyllä tapahtuu.

Yleisimmät perusteet tuomita jokin ulkopaikallissijan käyttötapa ovat sen väitetty epäsuomalaisuus

ja ruotsinmukaisuus. Myöhemmin nämä perustelut vähenevät, jopa häviävät, mutta tämä ei

välttämättä muuta kerran kielletyiksi tulleita muotoja sallituiksi, ellei asiaan ota kantaa jokin

tarpeeksi arvovaltainen taho, kuten suomen kielen lautakunta. Itsenäisesti kielioppaissa ei ole Lauri

Kettusen jälkeen kyseenalaistettu esitettyjä kieltoja ja rajoituksia tai edes väitteitä joidenkin

ilmausten vieraslähtöisestä alkuperästä, ellei kyseenalaistamiseksi lasketa joidenkin teemojen

yksinkertaista katoamista kielioppaista. Toisaalta kielioppaat kyllä seuraavat aikaansa.

Suhtautuminen ulkopaikallissijoihin on kokonaisuutena muuttunut vähitellen varovaisesti

sallivammaksi ja oppaisiin on tehty myönnytyksiä yleisen kielenkäytön perusteella. Eniten on

muuttunut näkemys kielenkäyttäjästä. Aiemman moittimisen ja tiukan kurinpidon sijaan on tullut

positiivinen ja luottavainen kuva kielenkäyttäjästä.

Kielioppaat ovat kestäneet aikaa tietyssä mielessä myös affektiivisuudessaan, joskin

affektiivisuus on toki huomattavasti vähentynyt ja muuttanut muotoaan. Normit ja tunteet ovat aina

kuuluneet yhteen, ja keskustelut kielellisesti oikeasta ja väärästä ovat aina olleet kiihkeitä.

Affektiiviset elementit ovat kuuluneet myös asiantuntijoiden teksteihin. Tämä sisältää paitsi

tunteiden myös esimerkiksi asenteiden osoittamista. (Mäntynen 1996: 515.) Oma äidinkieli ei ole

koskaan yhdentekevä eikä myöskään oma kansalliskieli. Siksi siihen liittyvät myös tunteet.

Tutkielmassa esitettiin, että käsitykset ulkopaikallissijojen ruotsalaisvaikutteista

olisivat saaneet alkunsa ensinnäkin välillisesti Lönnrotilta ja muilta 1800-luvun kirjakielen

puhdistajilta, toiseksi suoraan ensin koulusta ja sitten yhteiskunnallisista, kielellisistä sekä

kielipoliittisista seikoista ja viimeisenä kielenhuollosta ja kielioppaista. Olipa syynä sitten joku

näistä, kaikki nämä tai ei mikään näistä, voisi todennäköisimpänä syynä yleisesti pitää pitkää

kehityskaarta ja monia vaikuttavia tekijöitä ennemmin kuin jotakin yksittäistä alkulähdettä. Yksi on

kuitenkin varmaa: tieteen itseään korjaava mekanismi ei ole toiminut kovin nopeasti.

Ruotsinmukaista suomea ja jopa ruotsalaista ajattelua koskevat käsitykset ovat jääneet elämään

hyvin pitkään vielä senkin jälkeen, kun niihin ei ollut enää yhteiskunnallisessa eikä kielellisessä

mielessä aihetta. Vielä 2000-luvullakin koulussa on karsittu ainakin tavan adessiiveja oppilaiden

teksteistä (Kolehmainen 2003). E.A.Saarimaa lienee yksi tärkeä lähde tämän alkuaan kenties

perustellun, mutta sittemmin ajan kuluessa aiheettomaksi muuttuneen ajattelun levittämisessä

suomen kielen huoltajiin. Hänellä oli tarvittava auktoriteetti ja kannattajakunta toisin kuin vaikkapa

Lauri Kettusella.
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On kuin ajan kulumista ei olisi huomattu 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun

kielioppaiden kirjoittajien piirissä, vaan olisi vain jääty kaikuna toistelemaan svetisismeihin liittyviä

käsityksiä pysähtymättä koskaan pohtimaan, onko siihen enää mitään voimassaolevia perusteita.

Kieliopissa ja kielenhuollossa on muitakin ilmiöitä, jotka ovat saaneet alkunsa 1800-luvulla ja joita

ei ole sittemmin vain koskaan kyseenalaistettu. Tällainen on esimerkiksi partikkelien asema

kieliopissa, joka jo hyvin varhain lukkiutui ja lakkasi olemasta argumentaation alainen, kunnes se

vasta 1900-luvun lopulla uudelleen huomattiin ja kyseenalaistettiin. (Herlin & Seppänen 2003: 185,

202). Myös lainasanatutkimuksessa on ollut tällainen pitkäaikainen, lukkiutunut käsitys Suomeen

saapuneesta uudisasutuksesta ja siitä, kuinka kauan Suomessa on asuttu. Nämäkin on

kyseenalaistettu vuosikymmeniä myöhemmin. (Häkkinen 1993: 33).

 Adessiivien osalta kielenhuollon kehityskaari on nykyisessä vaiheessaan noin 150–160

vuotta pitkä: tämän tutkielman aineiston perusteella niitä ryhdyttiin ennen 1800-luvun puoliväliä

käyttämään svetisismien sijaan, 1800-luvun lopulta alkaen niitä ryhdyttiin välttämään svetisismeinä

ja 1900-luvun lopulta alkaen, kuten partikkelejakin, asiaa on ryhdytty uudelleen tutkimaan ja

kyseenalaistamaan (vrt. Vänttilä 1992, Karlsson G. 1995, Laaksonen H. 2000, Kolehmainen 2003).

Kyse lienee luonnollisesta kehityskaaresta. Kenties kyseenalaistaminen on myös osa tämänhetkistä

ajankuvaakin, jota myöhemmät tutkijat voivat sitten tutkia. Ehkä se on tieteenalan ilmiönä jollain

tavalla yhteen nivottavissa myös siirtymään normatiivisuudesta deskriptiivisyyteen, jolloin vanhan

ajattelutavan mukaisia, tällä hetkellä siis normatiivisia näkemyksiä aletaan kyseenalaistaa. Herlin ja

Seppänen kirjoittavat, että tutkija on vakuuttava vain, jos hän osoittaa tuntevansa tradition.

Tradition toistaminen vahvistaa tieteenalan sisäisiä uskomuksia. He ovat esittäneet, että on myös

mahdollista, että tiede muuttuessaan ei aina välttämättä kehity, sillä muutos voi olla myös

keskustelun ja argumentaation loppumista. (Herlin & Seppänen 2003: 201–202.) Tämä kuvaus sopii

hyvin adessiivi-ilmauksiinkin ja yhtä lailla esimerkiksi passiiviin (Kääriäinen 2005: 72). Adessiivi-

ilmaukset ovat pikkuhiljaa yksi toisensa jälkeen joutuneet muukalaisuuksina vältettävien listalle

ilman, että kukaan olisi pysähtynyt tarkastelemaan tilannetta ennen 1900-luvun loppupuolta. Jo

aiemmin on havaittu, että vanhoista kielioppaista kerrostuu ainesta uusiin kielioppaisiin. Tästä

seuraa ohjeiden kierrätystä ja lopulta ohjeet tulevat mystifioiduiksi niin, ettei alkuperäisiä

argumentteja enää muisteta eikä niitä ole edes mahdollista rekonstruoida nykyohjeiden pohjalta.

(Nordlund 2004: 288.) Juuri näin on ilmeisesti tapahtunut adessiivin joidenkin käyttötapojen

yhteydessä.

Kielenkäyttäjät ovat huolestuneita kielen rappiosta ja tuhoutumisesta (Hiidenmaa 2004:

6–7). Tämä koskee myös kielioppaiden sisältöjä: niissäkin näkyy huoli, joka nyt on vähitellen

kenties vaihtumassa ruotsin pelosta englannin pelkoon. Kielen rappiokäsityksillä yleisesti on jo
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muinaiset taustat. Karvonen kirjoittaa, että jo antiikin Kreikkalaiset pyrkivät Aleksandriassa

kehittämään tutkimusmenetelmiä, joiden avulla voitaisiin löytää puhtain, aidoin ja alkuperäisin

rinnakkaisista käsikirjoituksista. Tätä on kutsuttu klassisuuden harhaksi. Harhakuvan mukaan

menneisyydessä on ollut turmeltumattoman ja puhtaan kielen aika. (Karvonen 1993: 90.)

Hiidenmaa kirjoittaa nykyajan näkemyksistä (Hiidenmaa 2004: 22):
Kielen muutos nähdään rappiona. ”Ennen” oli paremmin. Osattiin kirjoittaa virheettömästi.
Tunnistettiin sanojen merkitykset. Oltiin tyylitajuisia. Erotettiin puhekieliset muodot kirjakielisistä.

Jos ennen tässä tarkoittaa vaikkapa noin 50–100 vuotta sitten, olemme suunnilleen

aikahaarukassa, jossa nykyaikaiset kielioppaat saivat alkunsa ja niistä keskeisin vaikuttaja,

Saarimaan Kielenopas luotiin. Ongelmat näyttävät olleen silloin samat kuin Hiidenmaan

kuvailemat: puhe- ja kirjakieli sekaantuivat, oltiin epäkohteliaita, tehtiin roppakaupalla virheitä ja

kieli turmeltui jatkuvasti. Kuitenkin meillä on edelleen sama kieli ja samat ongelmat. Jos mennään

noista ajoista vielä 50-100 vuotta taaksepäin, ongelmat ovat vieläkin edelleen samat. Näin laajalla

perspektiivillä katseltuna esimerkiksi svetisismit, aidot ja epäaidot, alkavat näyttää ylellisyydeltä,

kun tutkii kirjasuomen kehittäjien ja suomen kieltä opettelevien fennomaanien ponnisteluja. Jopa

svetisismit ovat olleet aito ja oikea ongelma joskus, vaikka sittemmin niille ja niiden korjaajien

värikkäille kannanotoille voisikin olla helppoa naureskella. Tällaiset pitkäksi aikaa eloon jäävät

projektit, kuten svetisismien suoranainen vaino, kertovat jotain menneisyydestä ja nykyisyydestä.

Suomen kieli on ollut aidosti uhanalainen menneisyydessä, kuten todettiin kappaleessa 3.2.1.

Kielenhuollon asenteesta ja ehkä lyhyestä muistista parempien aikojen koitettua kertoo puolestaan

se, että svetisismejä on niin vihattu, vaikka niiden eräs syntytapa on ollut suomen kielen kannalta

hyvin positiivinen sinänsä: ruotsinkieliset ovat halunneet opetella suomea, on haluttu kirjoittaa

suomeksi erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekstejä. Vaikkei ole aina ollut edes oikein

suomen kielen taitoa, tahtoa on silti ollut. Ehkäpä taistelu suomen kielen asemasta on jättänyt

varjoonsa nämä positiiviset historian tapahtumat. 1990-luvulta alkaen kuitenkin Suomen kielen

lautakunnan päätökset svetisismeistä ja tavan adessiiveista (SKL 1992, 2003) osoittavat, että aika

on tehnyt tehtävänsä ja tämä kielitaistelu on jäämässä taakse. Suomen kieltä koskevat mahdolliset

uhkakuvat ovat siirtyneet toisaalle, ja suomenruotsin, tuo muinaisen uhkaajan, voidaan katsoa

tarvitsevan suojelua suomen kielen paineelta.

Käsitykset ulkopaikallissijoista ja niiden heijastamat kielikäsitykset ovat oman aikansa

tuotteita. Samalla tavalla tämä tutkielmakin on oman aikansa tuote ja tuottaa oman aikakautensa

mukaisia näkemyksiä ja tulkintoja menneestä ja nykyisyydestä. Valitettavasti mukaan ei koskaan

mahdu kaikkea, mihin olisi intoa ja kiinnostusta, mutta sitä kiinnostavampaa on jäädä seuraamaan,

mitä tulevaisuus tuo tullessaan ulkopaikallissijoille.
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