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1!Tutkimuksesta!ja!sen!tavoitteista!!

(;;)!Mä!koitin!opetella!koreaa!itsekseni!ja!hämmennyin!kun!Ankin1!sanakortit!käänsi!kaikki!

adjektiivit!sillee!"to!be!pretty"!"to!be!big"!"to!be!difficult"!enkä!ymmärtänyt!miksi!ne!on!ikään!

kuin!verbejä!(;;)![kaveri]!sano!vaan!et!niinhän!se!on!japanissakin,!et!adjektiivit!on!verbejä,!ja!se!

tietty!pahensi!vaan!asiaa!kun!en!ollut!ikinä!kuullut!tällästä!tietoa.!

Sit![kaveri]!väänsi!mulle!rautalangasta,!että!kaikki!i;adjektiivit!taipuu!kuten!verbit!ja!na;

adjektiivit!niinkun!substantiivit.!Oli!melkoinen!valaistumisen!hetki,!kun!huomasin!että!näinhän!

asia!on.!Olin!mä!sitä!ennenkin!tiennyt!että!i;adjektiivit!taipuu!kuten!verbit,!mutten!ollut!ikinä!

kyseenalaistanut!asiaa,!enkä!ainakaan!ymmärtänyt!ajatella!sitä!niin!että!ne!ei!oo!"adjektiiveja"!

vaan!“adjektiiviverbejä”!(;;)!todettiin!yhdessä!että!vika!on!siinä!että!kaikilla!kielioppitunneilla!

aina!vaa!sanotaan!et!"kahdenlaisia!adjektiiveja,!end$of$discussion"!ja!sit!sitä!ei!koskaan!selitetä!

sen!syvemmin.!(;;)!Musta!silti!vois!edes!sanoa!ääneen!sit!sen!että!"on!adjektiiveja,!jotka!toimii!

verbin!tavoin,!ja!adjektiiveja,!jotka!toimii!substantiivin!tavoin."!

Ei!mun!japanintunneilla!sillon!10!vuotta!sitten!Tampereen!kesäyliopistolla!sen!paremmin!kuin!

nyt!Joensuussa!oo!kukaan!koskaan!menty!noin!syvälle!siihen!kielen!toimintaperiaatteisiin.!(;;)!

Voi!olla!että!moni!muu!ei!siitä!häiriinny,!mutta!(;;)!musta!olis!kiva!kuulla!kaikki!ihan!juurta!

jaksaen,!varsinkin!kun!kielioppiasiat!jää!helpommin!mieleenkin!ja!tulee!ymmärrettyä!

paremmin!kun!ne!on!analysoitu!läpikotaisin.!

japanin!sivuaineopiskelija,!Joensuun!yliopisto!

Yllä!kuvattu!tilanne!on!monille!japanin!opiskelijoille!tuttu.!He!tunnistavat!ongelman,!

joka!nousee!valitettavan!usein!esiin!japanin!kielen!opetustilanteissa:!jonkin!

kielioppirakenteen!tai!sanamuodon!selittäminen!suomeksi!tuntuu!lähes!

mahdottomalta,!ja!opettajien!selostuksissa!esiintyy!mitä!moninaisimpia,!itse!

kehiteltyjä!termejä.!Kielen!rakenteiden!ja!niiden!merkityksen!selostaminen!jää!myös!

toisinaan!hyvin!pinnalliselle!tasolle.!Yllä!kuvatussa!tilanteessa!syy!on!varmasti!osittain!

myös!kehnossa!pedagogiikassa!ja!opetuksen!puutteellisuudessa.!Myös!opettajan!oma!

tausta!sekä!harvinaisempien!kielten!käytössä!olevat!rajalliset!resurssit!vaikuttavat!

opetuksen!suunnitteluun.!Harvalla!tuntiopettajalla!on!aikaa!tai!mahdollisuutta!alkaa!

pohtia!käytettävää!termistöä!harrastuksena!vapaa;ajallaan.!Monissa!japanin!kielen!

rakenteissa!todellisena!haasteena!on!kuitenkin!ennen!kaikkea!niiden!selittäminen!

########################################################
1!Anki!on!aikavälikertaukseen!perustuva!flash;kortti;ohjelma,!joka!auttaa!opettelemaan!ja!muistamaan!
kortteihin!tallennettua!tietoa,!esimerkiksi!vieraiden!kielten!sanoja.!
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suomen!kielellä,!sillä!termistöä!ei!ole!aiemmin!järjestelmällisesti!muotoiltu!suomeksi.!

Suomenkielisiä!japanin!kielen!kuvauksia!ei!ole!toistaiseksi!juurikaan!julkaistu,!minkä!

vuoksi!oppimateriaalien!termistöä!valikoitaessa!ei!ole!mahdollista!tukeutua!

vakiintuneisiin!lähteisiin.!Esimerkiksi!Suomen!japanin!kielen!opetuksen!keskiössä!

Helsingin!yliopiston!Maailman!kulttuurien!laitoksella!joudutaan!jatkuvasti!pohtimaan,!

vertailemaan,!luomaan!ja!selittämään!opetuksessa!käytettävää!terminologiaa.!!

Pro!gradu!;tutkielmassani!tarkastelen!ja!vertailen!suomenkielisissä!alkeistason!

japanin!oppimateriaaleissa!käytettävää,!kielen!rakenteisiin!viittavaa!termistöä!ja!

pyrin!muodostamaan!suuntaviivoja!ja!taustateoriaa!sellaiselle!yhtenäisen!ja!

edustavan!kielitieteellisen!termistön!kehykselle,!jonka!puitteissa!japania!voitaisiin!

tulevaisuudessa!opettaa!Suomessa!yläasteella!ja!lukiossa.!Taustateorioiden!osuudessa!

aion!keskittyä!siihen,!millainen!merkitys!kielitieteen!teorialla!ja!metakielellisillä!

käsitteillä!on!vieraan!kielen!oppimisessa!ja!kieltenopetuksessa,!ja!miten!oppilaan!

aiempaa!metakielellistä!tietoutta!voitaisiin!hyödyntää!sellaisen!kielen!opiskelussa,!

jonka!kielelliset!kategoriat!poikkeavat!suomen!sekä!yleisimmin!kouluissa!

opiskeltavien!indoeurooppalaisten!kielten,!kuten!englannin,!ruotsin,!ranskan,!saksan!

sekä!venäjän!kategorioista.!Taustana!toimii!Martin!Haspelmathin!esittämä!näkemys!

kielten!vertailtavuudesta!abstraktien!vertailukäsitteiden!kautta.!Haspelmathin!

mukaan!kielet!eivät!voi!olla!koskaan!suoraan!vertailtavissa!keskenään,!vaan!niitä!

tulisi!käsitellä!omina!ainutlaatuisina!ilmiöinään.!Siksi!on!syytä!tarkastella,!miten!

pitkälle!indoeurooppalaisten!kielten!opetuksessa!käytettävä!termistö!on!

käyttökelpoista!japanin!kielen!opetuksen!kontekstissa.!Varsinaisessa!analyysiosiossa!

käyn!läpi!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!käytettyä!kielitieteellistä!

termistöä!ja!tarkastelen,!kuinka!paljon!termeissä!on!yhteneväisyyttä!ja!toisaalta!

vaihtelua.!Lisäksi!arvioin,!mitkä!näistä!termeistä!ovat!sopivia!kuvaamaan!kyseistä!

kielen!ilmiötä,!ja!tarpeen!vaatiessa!muodostan!omia!ehdotuksiani!sopiviksi!termeiksi.!!

Tutkimukseni!ytimessä!on!ongelma,!jonka!nimeän!”wa;partikkeli;probleemaksi”:!yksi!

keskeinen!ongelma!japanin!opetuksessa!käytössä!olevassa!vakiintumattomassa!

suomenkielisessä!termistössä!on!niiden!keskittyminen!lähinnä!rakenteen!muotoon!ja!

ulkoisiin!piirteisiin.!Epävirallisella!termistöllä!tarkoitan!sitä,!ettei!japanin!kielen!
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opetuksessa!ole!samanlaista!suhteellisen!vakiintunutta!ja!yhtenäistä!kielitieteellistä!

termistöä!kuin!esimerkiksi!englannin!tai!ruotsin!opetuksessa.!Standardisoinnin!

puutteen!seurauksena!opettajat!!käyttävät!itse!valitsemiaan!termejä,!jotka!eivät!

välttämättä!ole!oppimisen!tai!selkeyden!kannalta!parhaita!mahdollisia.!Elementillä!wa!

ilmaistaan!japanin!kielessä!usein!puheenaiheen!topiikkia!tai!teemaa.!Kuitenkaan!

opetuksessa!käytössä!ei!välttämättä!ole!termi!teemapartikkeli!vaan!yksinkertaisesti!

wa;partikkeli,!jonka!lisäksi!opiskelijalle!saattaa!olla!epäselvää,!mitä!termillä!partikkeli!

tässä!yhteydessä!edes!tarkoitetaan.!Tällaisten!termien!käytön!ongelmana!on!se,!

etteivät!ne!kerro!mitään!rakenteen!varsinaisesta!funktiosta!tai!semantiikasta,!minkä!

lisäksi!epämääräinen!kielitieteellinen!termi!voi!jäädä!merkitykseltään!tyhjäksi.!

Tällaista!termistöä!omaksumalla!ja!käyttämällä!kielen!rakenteen!varsinainen!

merkitys!ja!käyttö!voi!jäädä!opiskelijalle!hämärän!peittoon.!Kyse!ei!kuitenkaan!ole!

siitä,!etteikö!näistä!kielen!piirteistä!olisi!mahdollista!puhua!suomen!kielellä.!Kyse!on!

ainoastaan!puutteellisesta!termistöstä,!jota!tulisi!kielen!opetuksen!edistämisen!vuoksi!

pyrkiä!kehittämään!yhtenäisempään!ja!selkeämpään!suuntaan.!

Tämän!työn!varsinaiseksi!tutkimuskysymykseksi!nostan!siis!seuraavan:!millaisin!

termein!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!on!puhuttu!japanin!kielen!eri!

kategorioista!ja!kielellisistä!ilmiöistä,!ja!millaiseksi!tämä!termistö!tulisi!yhtenäistää!

niin,!että!se!tukisi!tehokkaasti!kielen!oppimista?!Aiheen!tutkiminen!on!tärkeää!ja!

ajankohtaista!myös!käytännön!kannalta,!sillä!japanin!kielen!opetusta!pyritään!

Suomessa!juuri!tällä!hetkellä!vakiinnuttamaan!ja!laajentamaan!B3;kielen!opetuksen!

muodossa.!B3;kielellä!tarkoitetaan!lukiossa!alkanutta!valinnaista!kieltä,!josta!on!

tarjolla!vähintään!kuusi!kurssia!(Suomen!virallinen!tilasto:!Ainevalinnat).!Väitän,!että!

kuvaavan!ja!vertailukelpoisen!termistön!käyttö!on!kielen!oppimisen!ja!kielen!eri!

ilmiöiden!ja!kategorioiden!ymmärtämisen!kannalta!olennaista,!ja!edistää!etenkin!

kielen!mahdollista!opiskelua!ylemmillä!tasoilla.!Yhteinäisen!termistön!käyttö!

vahvistaa!osaamista!siirryttäessä!lukiosta!muihin!oppilaitoksiin!jatkamaan!kielen!

opiskelua.!Aiheesta!ei!ole!olemassa!aiempaa!tutkimusta!Suomessa!etenkään!japanin!

kaltaisten!harvinaisempien!kielten!kohdalla,!minkä!vuoksi!käytettävän!termistön!

tarkastelu!on!erityisen!tärkeää!ennen!laajemman!B3;kielen!opetuksen!alkua.!
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Tämä!työ!edustaa!ennen!kaikkea!soveltavaa!kielitiedettä!(applied$linguistics).!Eri!

tieteenalat!voidaan!määritellä!ja!erotella!toisistaan!esimerkiksi!tavoitteistaan!käsin;!

soveltavan!kielitieteen!keskeinen!tavoite!tai!motivaattori!on!löydettävissä!kielen!

ulkopuolelta,!kieltä!käyttävistä!ihmisistä!tai!yhteisöistä!(Sajavaara!2000:!15).!Yleensä!

soveltavalla!kielitieteellä!tarkoitetaan!juuri!kielitieteen!löydösten!soveltamista!

käytäntöön,!esimerkiksi!vieraan!kielen!opetukseen!(Matthews!2007:!24).!Se!on!

teorian!ja!käytännön!vuoropuhelua,!jonka!pyrkimyksenä!on!kehittää!kielen!oppimisen!

ja!opetuksen!käytänteitä!tutkimustiedon!avulla!sekä!etsimään!uusia!tutkimuskohteita!

niistä!kysymyksistä,!jotka!askarruttavat!kielten!opiskelijoita!ja!opettajia!(Jyväskylän!

yliopisto:!Kielen!oppimisen!ja!opettamisen!tutkimus).!Soveltava!tutkimus!on!myös!

lähes!väistämättä!monitieteistä,!ja!pro!graduuni!liittyy!myös!muita!tieteenaloja,!kuten!

toisen!kielen!oppimisen!ja!opetuksen!tutkimuksen!(secondNlanguage$acquisition)!

teorioita.!Lisäksi!työhöni!liittyvä!terminologinen!tutkimus!muodostaa!oman!teoria;!ja!

metodikenttänsä.!!

Tämän!kaiken!perusteella!väitän,!että!funktiota!kuvaavien!ja!merkitykseltään!

läpinäkyvien!termien!käyttäminen!edistää!myös!kielen!kategorioiden!oppimista,!

minkä!vuoksi!termien!perustaminen!mahdollisuuksien!mukaan!ymmärrettävyyteen!ja!

rakenteen!semantiikkaan!ja!funktioon!on!pedagogisesti!järkevää.!Tämän!tutkimuksen!

tavoite!on!auttaa!japanin!kielen!opetuksen!yhtenäistämisessä!ja!sen!

vakiinnuttamisessa!Suomessa,!sekä!auttaa!myös!sisällöltään!yhtenäisempien!japanin!

oppimateriaalien!suunnittelussa.!Lisäksi!esimerkiksi!Japanin!kielen!ja!kulttuurin!

opettajain!yhdistys!JOY!ry!(kts.!osio!2.1)!on!toivonut!keskustelua!opetuksessa!

käytettävästä!termistöstä.!Tämän!opinnäytetyön!tutkimustuloksilla!on!paljon!

välittömiä!ja!konkreettisia!hyödyntämismahdollisuuksia!opetuskäytössä.!

Työni!sisältö!rakentuu!seuraavasti:!luvussa!2!käyn!taustoittavasti!läpi!japanin!kielen!

ja!sen!opetuksen!asemaa!Suomessa,!ja!luvussa!3!selostan!tutkimukseni!kannalta!

olennaiset!taustateoriat.!Luvussa!4!tarkastelen!tutkimusaineistoa!ja!käyttämiäni!

metodeita,!jonka!jälkeen!luvussa!5!suoritan!varsinaisen!aineiston!analyysin.!Luvussa!6!

tarkastelen!vertailun!tuloksia!ja!luvussa!7!tutkimuksen!tuloksena!muotoutuneita!

johtopäätöksiä.!
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2!Japanin!kieli!Suomessa!!

Tässä!osiossa!käyn!lyhyesti!läpi!japanin!kielen!opetuksen!historiaa!ja!kehitystä!

Suomessa,!sekä!tarkastelen!näkökulmia!siihen,!miksi!vieraiden!kielten!opetus!on!

edelleen!keskeistä.!Lisäksi!esittelen!japanin!kielen!kouluopetuksen!vakiinnuttamiseen!

tähtäävää!Ippo;hanketta!sekä!japanin!aineenopettajaksi!pätevöitymistä!Suomessa.!

Lopuksi!tarkastelen!lyhyesti!japanin!kielen!piirteitä!ja!niiden!vaikutusta!

kielenoppimiseen!nimenomaan!suomalaisen!kielenoppijan!näkökulmasta.!

2.1!Lyhyt!katsaus!japanin!kieleen!ja!sen!opetukseen!Suomessa!

Suomessa!kielikoulutukseen!on!perinteisesti!panostettu!paljon!voimavaroja,!ja!

kielitaidon!merkitys!kasvaa!yhä!edelleen!etenkin!työelämässä!(Sajavaara!&!Takala!

2000:!155).!Suomessa!suurin!osa!ihmisistä!kehittyy!yhden!kielen!!äidinkielisiksi!

puhujiksi,!mikä!on!maailman!mittakaavassa!poikkeuksellista;!monissa!maissa!

kasvetaan!monikielisissä!ympäristöissä.!Tämän!vuoksi!vieraiden!kielten!opetus!

korostuu!entisestään.!Monipuolinen!kielitaito!on!nykyään!eräs!tärkeimpiä!

työelämässä!tarvittavia!taitoja!(Pietilä!&!Lintunen!2014:!11).!Kansainväliset!yhteydet!

ovat!yhä!useammalle!arkipäivää,!ja!esimerkiksi!Euroopan!unionin!tavoitteissa!on!

sitouduttu!tukemaan!monikielisyyden!ja!kielenopiskelun!kehitystä!(Mustaparta,!

Ikonen,!Mattila!&!Pohjala!2010:!2).!Tämän!seurauksena!kielten!opetuksen!ja!

opetusmetodien!kehittämisen!lisäksi!myös!esimerkiksi!oppimateriaalien!kehitys!ja!

tutkimus!korostuvat.!!

Itä;Aasian!kielten!opetuksen!edistämisen!tärkeys!korostuu!etenkin!talouden!ja!

kilpailukyvyn!kannalta!(Mustaparta!&!ym.!2010:!2).!Kansainvälisen!kaupan!kasvu!luo!

uusia!kielitarpeita!(Sajavaara!&!Takala!2000:!156).!Esimerkiksi!englannin!kielen!

hallintaa!pidetään!nykyään!itsestäänselvyytenä,!eikä!sillä!pysty!enää!erottumaan!

työmarkkinoilla!(Takala!2015:!337).!Euroopan!unionin!asiantuntijaryhmän!selvitys!on!

osoittanut,!että!vajavaisen!kielitaidon!vuoksi!esimerkiksi!elinkeinoelämä!menettää!

markkinamahdollisuuksiaan!(Smedlund!2010a:!104).!Elinkeinoelämän!keskusliiton!

(EK)!toteuttaman!Kielitaito$on$kilpailuetu$N$HenkilöstöN$ja$koulutustiedustelu!;raportin!

(2014:!7)!mukaan!työelämän!kansainvälisissä!verkostoissa!toimiminen!edellyttää!
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monipuolista!kielitaitoa.!”Englannilla!voit!ostaa,!mutta!muilla!kielillä!myyt”,!toteaa!

tiedustelussa!Lappset!Oy:n!hallituksen!puheenjohtaja!Johanna!Ikäheimo!(EK!2014:!

23).!Suoraan!kohdekielellä!toimiminen!edistää!kanssakäyntiä,!kun!talouden!kehitys!

keskittyy!yhä!enemmän!Euroopan!ulkopuolelle.!Etenkin!itäaasialaisten!kielten!

osaaminen!korostuu!nyt,!sillä!Sitran!johtavan!asiantuntijan!Teppo!Turkin!mukaan!

(2015:!1)!käynnissä!on!taloudellisen!painopisteen!ja!globaalin!vallan!siirtyminen!

lännestä!kohti!itää.!Kyse!on!paradigmamuutoksesta!kohti!Aasiaa.!Turkin!mukaan!

(2014:!1)!onkin!erittäin!tärkeää,!että!myös!Suomi!luo!kaupankäyntiä!

kokonaisvaltaisemman!läsnäolon!idässä!ja!Aasiassa.!Esimerkiksi!Kiinasta!onkin!

arvioiden!mukaan!tulossa!maailman!suurin!talous!vuonna!2016!(em.).!Myös!japanin!

kielen!osaamisella!on!merkitystä,!sillä!Japani!on!taantumasta!huolimatta!säilyttänyt!

asemansa!maailman!kolmen!suurimman!taloudellisen!tekijän!joukossa!

(Salokorpi/YLE!Uutiset!8.12.2014,!Bajpai/Investopedia!16.2.20162),!ja!japanilaisilla!

markkinoilla!toimiessa!kielitaito!on!huomattavaksi!eduksi.!!

Jonkin!harvinaisen!kielen!osittainenkin!osaaminen!laajentaa!maailmankuvaa!ja!lisää!

kulttuurista!ymmärrystä.!EK:n!tiedustelun!mukaan!(2014:!22)!nykyisin!jo!lähes!joka!

viides!korkeakouluopiskelija!valitsee!vaihtokohteeksi!Aasian!maan.!Jos!

korkeakouluvaihtoon!lähtiessä!taustalla!olisi!jo!aiempaa,!esimerkiksi!juuri!lukion!B3;

kielen!opinnoissa!hankittua!kielitaitoa,!olisi!monella!mahdollisuus!saavuttaa!

korkeakin!kielitaidon!taso,!josta!olisi!myöhemmin!suurta!hyötyä!myös!työelämässä.!

Lisäksi!kulttuurinen!ja!kielellinen!moninaisuus!Suomessa!riippuu!

koulutusjärjestelmän!mahdollisuuksista!tarjota!kielellistä!ja!kulttuurista!valmiutta!

nostavaa!opetusta!(Sajavaara!&!Takala!2000:!162).!Opetushallituksen!toteuttamassa!

lukio;opetuksen!opetussuunnitelmauudistuksessa!(2015:!28)!todetaan,!että!lukion!

kieliopetuksen!yhtenä!tavoitteena!on!ohjata!opiskelijoita!arvostamaan!eri!kieliä!ja!

kulttuureja!sekä!edistää!kaksi;!ja!monikielisyyttä.!!

Japanin!kieltä!on!Suomessa!opetettu!jo!suhteellisen!pitkään.!Helsingin!yliopistossa!

ensimmäisen!japanin!alkeiskurssin!piti!kielitieteilijä!ja!tutkimusmatkailija,!professori!

########################################################
2!Nimellisarvoisella!bruttokansantuotteella!mitattuna,!kts.!
http://www.investopedia.com/terms/n/nominalgdp.asp!(23.2.2016)!



! 11!

G.!J.!Ramstedt!lukuvuonna!1937–1938.!Eri!vaiheiden!ja!taukojen!jälkeen!japanin!

kielen!opetus!käynnistyi!uudelleen!systemaattisemmin!1960;luvulla!pienessä!

mittakaavassa,!ja!1970–luvulla!opetusta!järjestettiin!ensimmäisen!kerran!

yliopistotasolla!pysyvämmin!(Cairns!2010:!53).!Tadaaki!Kawata!toimi!koko!1970;

luvun!ajan!Helsingin!yliopistolla!japanin!kielen!tuntiopettajana,!ja!laati!myös!useana!

laitoksena!ilmestyneen!oppikirjan.!1980;luvulla!kiinnostus!Japania!ja!japanin!kieltä!

kohtaan!alkoi!kasvaa,!ja!yliopistolle!perustettiin!kokopäiväinen!japanin!kielen!lehtorin!

virka.!Vuonna!1987!perustettiin!Itä;Aasian!tutkimuksen!professuuri,!joka!täytettiin!

ensimmäisen!kerran!vuonna!1994.!1990;luvun!puolivälissä!yliopistolle!perustettiin!

myös!oma!Japanin!kielen!ja!kulttuurin!professuuri.!!

Muutamien!yliopistojen3,!toisen!asteen!oppilaitosten!ja!peruskoulujen!lisäksi!japanin!

kieltä!voi!nykyään!opiskella!ympäri!maata!myös!erilaisissa!kansanopistoissa,!

työväenopistoissa!sekä!ammattikorkeakouluissa.!Japanin!kielen!ja!kulttuurin!

opettajain!yhdistys!(JOY)!perustettiin!vuonna!1993.!Suomen!peruskouluissa!ja!

lukioissa!japania!on!opetettu!noin!parikymmentä!vuotta!(Rajamäen!lukio:!Ippo;hanke!

2015).!Yhtenäistä!opetussuunnitelmaa!japanin!kielen!opetukselle!ei!tätä!ennen!ole!

vielä!luotu,!ja!opetuksen!tarjonnan!laajuus!ja!sisältö!ovat!vaihdelleet!huomattavasti.!

Silti!japanin!kielen!asema!ja!opetuksen!taso!on!viime!aikoina!kehittynyt.!Japanin!

opettaja!Junko!Sopon!(2014:!3)!mukaan!vielä!parikymmentä!vuotta!sitten!esimerkiksi!

kelvollista!japanin!opetusmateriaalia!oli!lähes!mahdotonta!löytää.!Opiskelua!on!myös!

huomattavasti!edistänyt!esimerkiksi!tietotekniikan!ja!internetin!kehitys.!Myös!intoa!ja!

kysyntää!japanin!kielen!opetukselle!riittää!edelleen.!Uudessa,!syksyllä!2016!voimaan!

astuvassa!lukio;opetuksen!opetussuunnitelmassa!ovatkin!mukana!ensimmäistä!

kertaa!Euroopan!ulkopuoliset!kielet!(Opetushallitus!2015:!118).!Tällä!tarkoitetaan!

Aasian!ja!Afrikan!kieliä,!joiden!osalta!määritellään!B3;kielten!oppimäärät!ja!tavoitteet.!

Aasian!ja!Afrikan!kielillä!viitataan!opetussuunnitelmassa!japanin,!kiinan!ja!arabian!

kaltaisiin!maailman!valtakieliin.!Uudistusten!mukaan!laaditut!opetussuunnitelmat,!

mukaan!lukien!japanin!B3;kielen!opetussuunnitelma,!otetaan!käyttöön!viimeistään!1.!

########################################################
3!Yliopistotasolla!japania!voi!opiskella!pääaineen!pääkielenä!tai!sivuaineena!sekä!yliopistojen!
kielikeskuksissa.!
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elokuuta!2016.!B3;kielen!opetussuunnitelman!virallistamisen!kautta!myös!japanin!

kokeen!suorittaminen!ylioppilaskirjoituksissa!tullee!tulevaisuudessa!mahdolliseksi.!!

Käynnissä!olevan!japanin!opetussuunnitelmaan!sisällyttämisen!ja!sen!kautta!kielen!

opetuksen!vakiinnuttamisen!vuoksi!myös!oppimateriaalien!kehittämisellä!ja!sisällön!

yhtenäistämisellä!on!keskeinen!merkitys.!Tähän!sisältyy!myös!opetuksessa!

käytettävän!termistön!yhdenmukaistaminen.!Kielenopetuksen!on!noudatettava!

opetussuunnitelman!sisältöä,!vaikka!opetusmateriaali!ei!olisikaan!kaikilla!sama.!

Paikallisia!opetussuunnitelmia!ryhdytäänkin!laatimaan!nyt,!kun!valtakunnallinen!

opetussuunnitelma!on!valmis.!Suomessa!käytetyissä!japanin!oppimateriaaleissa!onkin!

ollut!paljon!vaihtelua!aina!täysin!japaninkielisistä!oppikirjoista!esimerkiksi!opettajien!

itse!luomaan,!suomenkieliseen!oppimateriaaliin.$Myös!suomenkielisiä!japanin!kielen!

oppikirjoja!on!viime!vuosina!julkaistu!lukuisia.!!

Kielen!oppimiseen!vaikuttaa!tarjolla!olevien!ja!itse!luotujen!oppimistilaisuuksien!sekä!

opetuksen!laadun!lisäksi!merkittävästi!myös!motivaatio!(Sajavaara!&!Takala!2000:!

162).!Sekä!ulkoiset!että!sisäiset!syyt!vaikuttavat!opiskeltavan!kielen!valintaan.!Syitä!

suomalaisten!opiskelijoiden!intoon!opiskella!japania!yliopistotasolla!on!selvittänyt!

tutkimuksella!muun!muassa!Takala!(2015).!Hänen!tutkimustuloksissaan!painottuivat!

pragmaattisia,!esimerkiksi!työelämään!tähtääviä!syitä!enemmän!etenkin!

henkilökohtaiset,!esimerkiksi!harrastuksiin!ja!mielenkiinnon!kohteisiin!liittyvät!syyt!

(Takala!2015:!355).!Myös!kiinnostus!juuri!harvinaista,!suomesta!poikkeavaa!kieltä!

kohtaan!on!yksi!syy!japanin!opiskeluun.!Helsingin!yliopistossa!japania!opettanut!

yliopistonlehtori!Yukako!Uemura!toteaa,!että!erityisesti!suomalaisten!nuorten!

kiinnostus!ja!tietämys!Japania!kohtaan!sekä!japanin!kielen!taito!on!noussut!viime!

vuosikymmeninä!huomattavasti,!ja!että!suhteessa!annetun!opetuksen!vähäiseen!

määrään!ja!epävirallisuuteen!suomalaisten!japanin!kielen!taito!on!suorastaan!

hämmästyttävää!(Smedlund!2010b:!17).!Suomessa!onkin!voitu!viime!vuosina!puhua!

todellisesta!”Japani;buumista”!(Länsisalmi!2012:!1),!joka!näkyy!esimerkiksi!vuosittain!

järjestettävien,!virallisten!ja!standardisoitujen!JLPT!(JapaneseNLanguage$Proficiency$

Test,! !Nihongo$nōryoku$shiken)!;kokeiden!osallistujamäärien!kasvussa!

(Japanese!Language!Proficiency!Test!2015).!Määrät!ovat!olleet!nousussa!koko!2000;
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luvun!maailmanlaajuisesti,!ja!esimerkiksi!huippuvuonna!2009!kokeeseen!ilmoittautui!

yli!900!000!osallistujaa.!Vuonna!2014!Suomessa!kokeeseen!ilmoittautuneita!oli!

joulukuussa!238!ja!osallistuneita!2114.!Vuonna!2013!määrät!olivat!194!ja!178,!ja!

vuonna!2009!170!ja!158.!Kokeeseen!osallistumisen!suosio!on!siis!kasvanut!myös!

Suomessa.!Japania!opiskelevilla!onkin!muiden!kielien!opiskelijoihin!verrattuna!usein!

huomattavan!suuri!motivaatio!ja!innostus!kielen!opiskeluun!harrastuneisuuden!

kautta,!minkä!seurauksena!heillä!saattaa!olla!korkeahkokin!kielitaito!esimerkiksi!

aiemman!itseopiskelun!tuloksena.!Tällaista!aiemmin!opittua!kielitaitoa!tulisi!myös!

pyrkiä!hyödyntämään!opetuksessa!mahdollisuuksien!mukaan.!Tällaisen!itsenäisesti!

omaksutun!kielitaidon!tapauksessa!kielitietous!ja!käsitys!kielen!rakenteista!voivat!

kuitenkin!jäädä!puutteelliseksi,!mikä!saattaa!osoittautua!kielitaidon!kannalta!

ongelmaksi!myöhemmin.!

2.2!Japanin!aineenopettajan!pätevyys!

Japanin!aineenopettajan!virallista!koulutusta!ei!ole!ollut!Suomessa!aiemmin!tarjolla,!

mutta!vuodesta!2015!eteenpäin!Helsingin!yliopistossa!on!ollut!ensimmäisenä!

paikkana!Suomessa!mahdollisuus!pätevöityä!japanin!aineenopettajaksi!peruskouluun!

ja!lukioon.!Japanin!kielen!yliopistonlehtori!Riikka!Länsisalmen!mukaan5!japanin!

kielen!aineenopettajan!pätevyyden!tunnustamisesta!seuraa!myös!itse!opetukselle!

paljon!hyvää.!Esimerkiksi!pedagoginen!pätevyys!edistää!opetuksen!tasoa!ja!sen!

yhtenäisyyttä,!ja!opetuksen!tason!noustessa!kielen!ja!sen!opetuksen!arvostus!kasvaa!

ja!koulut!voivat!pyrkiä!lisäämään!kielen!tarjontaa!ja!palkkaamaan!päteviä!opettajia,!

mikä!lisää!edelleen!japanin!näkyvyyttä!Suomessa.!Myös!suomalaiseen!

kieltenopetukseen!soveltuvien!oppimateriaalien!kehitys!etenee,!kun!materiaalien!

kehittäjät!ovat!pedagogisesti!päteviä!kielen!asiantuntijoita,!jotka!tuntevat!myös!

kielten!opetussuunnitelmien!vaatimukset.!Varsinaista!erityisesti!japanin!kieleen!ja!sen!

ominaisuuksiin!keskittynyttä!didaktiikkaopetusta!ei!kuitenkaan!vielä!toistaiseksi!ole!

laajemmin!tarjolla,!lukuun!ottamatta!Helsingin!yliopiston!Koulutus;!ja!

kehittämiskeskus!Palmenian!vuosina!2013–2014!järjestämää!ja!Opetushallituksen!
########################################################
4!Koe!järjestetään!Suomessa!vain!kerran!vuodessa.!
5!kirjallinen!tiedonanto,!14.4.2015!
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tukemaa,!täydennyskoulutuksena!toteutettua!japanin!ja!kiinan!kielen!didaktiikan!

pilottihanketta!(Länsisalmi!2015).!Rahoitusta!kymmenen!opintopisteen!

kokonaisuuden!säännölliseen!toteutukseen!ei!kuitenkaan!toistaiseksi!ole.!!

Mahdollisesti!tulevaisuudessa!järjestelmällisemmin!järjestettävässä!koulutuksessa!

olisi!hyvä!keskittyä!myös!konkreettisiin!opetusmetodeihin!ja!opetuksen!kannalta!

keskeisiin!japanin!kielen!erityispiirteisiin.!Suomessa!japanin!opettajina!on!tähän!asti!

toiminut!sekä!kielen!natiivipuhujia!että!japanin!kielen!taidon!omaksuneita!

suomalaisia,!esimerkiksi!entisiä!lähetystyöntekijöitä.!Vain!osalla!heistä!on!vieraan!

kielen!opettajan!pätevyys.!Japanin!äidinkielisillä!puhujilla!ei!välttämättä!ole!opettajan!

pedagogista!pätevyyttä.!Ilman!kieltenopettajan!pedagogista!pätevyyttä!erilaisia!

kieliopin!rakenteita!ja!ilmiöitä!voi!olla!vaikea!välittää!niitä!intuitiivisen!kielitajun!

avulla!ymmärtävältä!natiiviopettajalta!erilaiseen!kielenopetukseen!ja!

indoeurooppalaisten!kielten!kategorioihin!tottuneelle!opiskelijalle.!Lisäksi!

äidinkielenään!japania!puhuva!opettaja!on!opiskellut!japania!koulussa!äidinkielenä!!!!!

( !kokugo),!jonka!opetuksessa!käytettävä!termistö!poikkeaa!huomattavasti!japani!

vieraana!kielenä!;opetuksesta!( !nihongo).!Tämän!vuoksi!on!tärkeää,!että!

opetuksen!sisältöä!saadaan!yhtenäistettyä,!ja!että!opetuksessa!olisi!käytössä!

suhteellisen!yhdenmukainen,!suomenkielinen!termistö,!jonka!avulla!japanin!kielen!

ilmiöistä!voidaan!selkeästi!keskustella.!!

2.3!IppoEhanke!

Japanin!kielen!vakiinnuttamiseksi!suomalaiseen!koulujen!kielenopetukseen!on!

perustettu!myös!oma,!erillinen!hankkeensa.!Vuonna!2012!alkunsa!saaneen,!

Opetushallituksen!osittain!rahoittamaan!Ippo$N$Japania$lukiossa$ja$peruskoulussa!;

hankkeeseen!(Rajamäen!lukio:!Ippo;hanke!2015)!kuuluu!suomalaisia!peruskouluja!ja!

lukioita,!joissa!opetetaan!japania.!Sen!tavoitteena!on!japanin!kielen!aseman!

vakiinnuttaminen!ja!vahvistaminen!Suomen!peruskoulu;!ja!lukio;opetuksessa.!

Hankkeen!tavoitteisiin!kuuluvat!myös!kielen!peruskoulu;!ja!lukio;opetuksen!

yhtenäistäminen!ja!peruskouluihin!ja!lukioihin!soveltuvien!oppimateriaalien!

kehittäminen.!Koulujen!opetuksessa!käytettävien!oppimateriaalien!tulee!noudattaa!



! 15!

kulloinkin!voimassa!olevia!opetussuunnitelmien!perusteita!ja!vaatimuksia,!jotka!laatii!

Opetushallitus.!Hanketta!koordinoi!Rajamäen!lukio!ja!englannin!ja!japanin!kielen!

lehtori!Ulla!Saari.!!

Muista!itäaasialaisista!kielistä!kiinan!kielen!opetuksella!on!Suomessa!käynnissä!

vastaavanlaisia!hankkeita,!niin!ikään!Opetushallituksen!rahoittamat!Yanzu$–$Kiinan$

kieltä$lukioissa!;hanke!(Yanzu!2016)!sekä!POP$kiinaa!;hanke!(POP!kiinaa!2015).!Ne!

tähtäävät!kiinan!kielen!opetuksen!kehittämiseen!ja!vakiinnuttamiseen!Suomen!

lukioissa.!Myös!korean!kieltä!voi!opiskella!Suomessa!muutamien!kansalaisopistojen!

lisäksi!esimerkiksi!Kulosaaren!yhteiskoulun!lukiossa!alkeiskurssin!verran!

(Kulosaaren!yhteiskoulu:!Korean!kieli).!Korean!kielelle!on!Suomessa!ollut!kysyntää!jo!

useamman!vuoden,!mutta!vasta!nyt!alkaa!saatavilla!olla!myös!opetusta6.!

2.4!Japanin!kielen!pääpiirteet!suomalaisen!kielenoppijan!näkökulmasta!

Tässä!osiossa!tarkastelen,!mitkä!japanin!kielen!piirteet!ovat!suomenkielisen!

kielenoppijan!kannalta!helposti!ymmärrettäviä!ja!minkä!piirteiden!selittämiseen!taas!

tulisi!opetuksessa!ja!oppimateriaaleissa!kiinnittää!erityistä!huomiota.!!

Japanin!kielessä!on!paljon!ominaisuuksia,!joiden!usein!väitetään!olevan!suomen!

puhujalle!melko!helposti!omaksuttavia.!Japani;asiantuntijana!ja!japanin!opettajana!

uran!tehnyt!Pirjo;Riitta!Kuusikko!toteaa!Japanin!kieli!Suomessa!;teoksen!

haastattelussa!(Pärnä!2010:!98):!!

Ehkä!suomi!äidinkielenäkin!on!tietty!etulyöntiasema.!Tuntuu,!että!meillä!

äännetään!hyvin,!ja!meidän!on!ehkä!jollain!tavalla!helpompi!lähestyä!japanin!

kieltä!kuin!niiden,!joilla!on!englanti!äidinkielenä.!!

Kyseinen!käsitys!äidinkielisten!suomen!puhujien!etulyöntiasemasta!japanin!opiskelun!

suhteen!elää!vahvana.!Myös!japanin!opettaja!Junko!Sopo!(2014:!3)!toteaa!

oppikirjassaan,!että!äidinkielensä!ansiosta!suomalaisilla!opiskelijoilla!on!japanin!

kielen!opiskelussa!etulyöntiasema!esimerkiksi!englannin!ja!ruotsin!puhujiin!

verrattuna.!Jotkin!japanin!piirteet!ovatkin!suomalaiselle!opiskelijalle!varsin!

########################################################
6!Korean!kielen!tuntiopettaja!Eeva!Holopainen,!kirjallinen!tiedonanto!15.1.2016.!
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tavanomaisia.!Kielten!yhteneväiset!piirteet!voivat!toimia!myös!motivoivana!tekijänä!

kielten!opiskelussa.!Esimerkiksi!japanin!äännejärjestelmä!muistuttaa!joiltain!osin!

suomen!ääntämystä!ja!tavurakennetta,!mikä!tekee!japanista!suomalaiselle!

suhteellisen!helpon!ääntää.!Lisäksi!esimerkiksi!vokaalin!ja!konsonantin!pituus!on!

molemmissa!kielissä!merkitsevä!piirre.!Myös!kieliopilliset!samankaltaisuudet!auttavat!

suomalaisia!hahmottamaan!japania!rakenteellisesti!(Sopo!2014:!3).!Japani!on!

agglutinoiva!kieli,!joka!hyödyntää!runsasta!affiksointia!verbimorfologiassaan!

(Shibatani!1990:!91,!Bowring!&!Laurie!2004:!1).!Tämä!on!ilmiönä!suomalaiselle!

helposti!ymmärrettävissä.!Lisäksi!sanojen!muodostus!sisältää!monia!erityyppisiä!

suffikseja,!ja!japanin!keinot!muodostaa!yhdyssanoja!ovat!varsin!produktiivisia!

(Shibatani!1990:!92).!Lauseen!predikaatti!taipuu!aikamuodoissa,!muttei!kuitenkaan!

suomen!tapaan!persoonassa.!Toisin!kuin!eurosentrinen!näkökulma!kieliin!ja!niiden!

tutkimukseen!on!aiemmin!antanut!ymmärtää,!japania!voidaan!pitää!typologisesti!

hyvin!”tyypillisenä”!kielenä!(Shibatani!1990:!90).!Suomen!puhujan!näkökulmasta!

monet!edellä!käsitellyt!piirteet!vaikuttavatkin!melko!ymmärrettäviltä,!ja!yhteistä!

kosketuspintaa!kielten!välillä!on!paljon.!Tätä!sopii!hyödyntää!myös!japanin!

opetuksessa.!!

Japanin!kielessä!on!kuitenkin!monia!rakenteita!ja!kielellisiä!kategorioita!ja!piirteitä,!

joita!ei!esiinny!suomen!kielessä!eikä!myöskään!eniten!koulussa!opiskelluissa!

indoeurooppalaisissa!kielissä.!Japanissa!elää!yhä!edelleen!jossain!määrin!käsitys!siitä,!

että!japani!on!isolaattiutensa!ja!maantieteellisen!eristyneisyytensä!vuoksi!erityisen!

”uniikki”!tai!vaikea!kieli,!jonka!logiikkaa!etenkin!ei;natiivipuhujien!on!vaikea!

hahmottaa.!Kielitieteellisestä!näkökulmasta!kyseinen!väite!ei!pidä!paikkaansa,!sillä!

mikään!kieli!ei!ole!yksiselitteisesti!helpompi!tai!vaikeampi!kuin!toinen;!jokainen!kieli!

on!kompleksinen!omalla!tavallaan!(Dixon!1997:!118).!On!kuitenkin!totta,!että!

jokaisella!kielellä!on!myös!oma!tapansa!jäsentää!maailmaa,!jonka!vuoksi!niissä!

esiintyy!myös!omia!kielikohtaisia!ilmiöitään.!Näiden!rakenteiden!ymmärtämisessä!ja!

omaksumisessa!voi!niin!suomen;!kuin!muunkieliselläkin!opiskelijalla!voi!olla!

ongelmia.!Suomalaiselle!kielenopiskelijalle!vieraalta!tuntuvia!kielellisiä!ilmiöitä!ovat!

esimerkiksi!kopula,!topiikkirakenne!tai!niin!sanottu!topiikkiprominenssi,!adjektiivien!
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verbinkaltainen!taipuminen,!numeraaliklassifikaattorit!sekä!kohteliaisuusmuodot.!

Suomen!kielestä!poiketen!myös!aksentin!merkitys!on!japanin!kielessä!keskeinen!ja!

merkitystä!erottava!tekijä,!vaikkakaan!japania!ei!voida!laskea!tyypillisten!toonikielten,!

kuten!kiinan,!joukkoon!(Shibatani!1990:!91).!Kyse!on!niin!kutsutusta!pitch$accent!;

ilmiöstä,!jossa!tavun!joko!nouseva!tai!laskeva!tooni!vaikuttaa!sanan!merkitykseen!

(em).!Yksinkertaisia!säännönmukaisuuksia!aksentin!ennustamiseen!ei!ole!(Bowring!&!

Laurie!2004:!18).!Näistä!ilmiöistä!käytettävässä!termistössä!on!myös!epäloogisuutta!

ja!vaihtelevuutta.!Kyseisiä!ilmiöitä!ja!niistä!käytettäviä!termejä!esitellään!tarkemmin!

työn!analyysiosuudessa.!!

3!Taustateoriat!

Seuraavaksi!käsittelen!eri!teoriakehyksiä,!jotka!ovat!työni!kannalta!olennaisia.!

Käsittelen!lyhyesti!toisen!kielen!oppimista!ja!tarkastelen!eksplisiittisen!

kielenopetuksen!merkitystä!kielitaidon!hankkimisessa.!Tämän!jälkeen!käsittelen!sitä,!

millainen!yhteys!teoreettisella!kielitieteellä!ja!sen!luomilla!käsitteillä!on!kielten!

opetukseen!ja!määrittelen,!mitä!tarkoitan!eri!kieliopeilla!sekä!kielenopetuksessa!

käytettävällä!metakielellä.!Työni!keskeinen!teoriakehys!on!kielten!vertailtavuuden!

teoria,!joka!liittyy!läheisesti!myös!kieltenopetukseen!ja!oppimateriaalien!luomiseen.!

Lopuksi!tarkastelen!terminologisen!työn!teoriaa!ja!metodia.!!

3.1!Toisen!kielen!oppimisen!teoriat!

Kieltä!opitaan!kahdella!tavalla:!implisiittisesti!eli!epämuodollisesti!ja!eksplisiittisesti!

eli!muodollisesti.!Implisiittisellä!kielenoppimisella!tarkoitetaan!tiedostamatonta!

kielitaidon!omaksumista,!esimerkiksi!lapsen!kykyä!oppia!äidinkielensä!(Sundman!

2014:!116).!Eksplisiittinen!kielenoppiminen!taas!on!kielen!tietoista!oppimista!

(Sundman!2014:!117).!Muodollisella!oppimisella!tarkoitetaan!tietoista!oppimista,!

jossa!kiinnitetään!huomiota!kielen!säännönmukaisuuksiin.!Ensimmäisen!kielen!ja!

muiden!kielten!omaksuminen!eroavat!prosesseina!toisistaan.!Ensimmäinen!kieli!

omaksutaan!tavallisesti!varhaislapsuudessa!ilman!tietoista!ponnistelua!(Järvinen!

2014:!68).!Sen!sijaan!toisten!kielten!omaksuminen!on!tietoinen!prosessi,!jossa!
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ponnistelun!tuloksena!saavutetaan!kielitaito.!Kieltä!voi!myös!oppia!samanaikaisesti!

sekä!implisiittisesti!että!eksplisiittisesti!(Sundman!2014:!117).!Toisen!kielen!tai!

vieraan!kielen!määrittely!ei!ole!yksinkertaista!(Pietilä!&!Lintunen!2014:!13):!ne!

määritellään!yleensä!maakohtaisesti!huomioiden!maan!viralliset!kielet.!Esimerkiksi!

japani!on!Suomessa!vieras!kieli,!kun!taas!ruotsi!ja!saame!olisivat!tämän!määritelmän!

mukaan!toisia!kieliä.!Termit!toinen!kieli!ja!vieras$kieli!ovat!kuitenkin!Pietilän!ja!

Lintusen!(2014:!13)!mukaan!yleisesti!käytössä!vieraiden!kielten!opetuksessa,!ja!niitä!

käytetään!myös!tässä!työssä.!!

Toisen!kielen!oppimisen!tutkimus!(Second$Language$Acquisition)!tutkii,!miten!ihmiset!

oppivat!eri!kieliä!yhden!tai!useamman!äidinkielen!omaksumisen!jälkeen!(Pietilä!&!

Lintunen!2014:!12).!Toisen!kielen!omaksumisesta!on!olemassa!runsaasti!tutkimusta!ja!

monenlaisia!eri!teorioita,!joiden!täydellinen!erittely!on!tämän!työn!laajuuden!

puitteissa!mahdotonta.!Yhtä!yleisesti!hyväksyttyä!teoriaa!ei!myöskään!ole!olemassa.!

Eri!teoriat!voidaan!jakaa!karkeasti!oppimisen!painopisteen!perusteella!

psykolingvistisiin!eli!oppijan!sisäistä!prosessia!painottaviin!sekä!sosioligvistisiin!eli!

sosiaalisen!vuorovaikutuksen!merkitystä!painottaviin!teorioihin!(Järvinen!2014:!68).!

Psykolingvistiset!teoriat!pyrkivät!selittämään,!mitä!oppijassa!tapahtuu!kieltä!

opetettaessa!(Järvinen!2014:!69).!Sosiolingvistiset!teoriat!näkevät!ympäristön!

vaikutuksen!ensisijaisena!kielen!oppimisen!prosessissa!(Järvinen!2014:!77).!Viime!

aikoina!ja!etenkin!1990;luvun!lopusta!alkaen!sosiolingvistiset!teoriat,!jotka!

keskittyvät!vuorovaikutustilanteiden!merkitykseen!kielenoppimisessa,!ovat!

vahvistaneet!asemiaan!(Järvinen!2014:!87).!Kielen!keskeisin!funktio!on!välittää!

viestejä!sosiaalisessa!vuorovaikutuksessa,!jolloin!kielen!oppiminen!myös!tapahtuu!

tässä!ympäristössä!ja!käyttötarkoituksessa!kaikkein!tehokkaimmin.!!

Vieraiden!kielten!didaktiikan!yliopistonlehtorin,!dosentti!Pirjo!Harjanteen!mukaan7!

tällä!hetkellä!ajankohtaisin!käsitys!kielen!oppimisesta!on!holistinen!oppimisnäkemys.!

Siinä!kielitaidon!nähdään!rakentuvan!laajasta!kieleen,!kielenoppijaan!sekä!elämään!ja!

maailmaan!liittyvien!taitojen!ja!tiedon!kentästä;!kielen!oppiminen!on!kognitiivinen,!

kokemuksellinen,!vuorovaikutuksellinen,!yhteistoiminnallinen!ja!
########################################################
7!Kirjallinen!tiedonanto,!28.1.2016.!
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kontekstisidonnainen!prosessi!(Harjanne!&!Tella!2008:!744–745).!Tähän!holistiseen!

näkemykseen!perustuu!esimerkiksi!viestinnällisen!kielitaidon!opetus,!jossa!kieli!

nähdään!kontekstisidonnaisena!viestintänä,!ei!ainoastaan!tarkasteltavana!koodina.!

Holistinen!käsitys!kielen!oppimisesta!ja!viestinnällinen!kieltenopetus!eivät!sulje!pois!

esimerkiksi!kieliopin!opetusta,!vaan!ne!ehdottavat!kieliopin!harjoittelua!viestinnässä!

käytettävien!rakenteiden!avulla.!!

Mitään!yksiselitteistä!vastausta!tai!teoriaa,!jolla!kielten!oppimista!voitaisiin!selittää,!ei!

kuitenkaan!ole!löydetty.!Pitäytyminen!tiukasti!vain!yhdessä!näkemyksessä!voi!olla!

etenkin!opetuksen!kannalta!rajoittavaa.!Todennäköistä!onkin,!että!toisten!kielten!

omaksumiseen!vaikuttavat!monenlaiset!tekijät,!joita!on!vaikea!tiivistää!vain!yhden!

selittävän!teorian!sisälle!erityisesti!oppijoiden!ja!oppimiskontekstien!

moninaisuudesta!johtuen.!Kielenoppija!on!fyysinen,!henkinen!ja!kulttuurinen!

kokonaisuus,!joka!toimii!tietyssä!sosiaalisessa!kontekstissa.!Oppimisteorioita!ja!;

tapoja!arvioitaessa!on!aina!otettava!huomioon!myös!kielenopetuksen!konteksti!ja!

oppijoiden!tarpeet;!valittuihin!metodeihin!vaikuttaa!esimerkiksi!se,!opetetaanko!

kieltä!lukion!tasolla!vai!yliopistossa.!Näin!mikään!yksittäinen!teoria!ei!voi!olla!jonkin!

kielen!kohdalla!ainut!ja!paras!mahdollinen.!Eri!teoriat!ovat!pikemminkin!toisiaan!

täydentäviä,!eivät!keskenään!kilpailevia!(Harjanne!&!Tella!2008:!475).!Erilaiset!

kansalliset!opetussuunnitelmat!asettavat!kielenopetukselle!tavoitteita!ja!

arviointikeinoja,!mutta!kielten!opettajat!saavat!itse!päättää,!mitä!opetusmetodeja!he!

soveltavat!opetuksessaan.!Seuraavassa!osiossa!perustellaan!kuitenkin,!miksi!kieliopin!

opetus!on!säilynyt!kielenopetuksen!keskeisenä!osana!ja!mitä!merkitystä!sen!

opetuksella!on!kielen!omaksumisen!kannalta.!

3.2!Eksplisiittinen!kieliopin!opetus!ja!sen!merkitys!!

Tyypillisimmin!edellä!mainittu!eksplisiittinen!eli!tiedostettu!kielenoppiminen!

tapahtuu!koulun!vieraiden!kielten!opetuksessa,!jota!kutsutaan!formaaliksi!eli!

muodolliseksi!kielenopetukseksi.!Kouluopetuksessa!kulkevat!rinnakkain!kielen!

säännönmukaisuuksien!oppimista!painottava!sekä!toisaalta!viestinnällistä!kykyä!

painottava!muoto.!Formaalissa!kielenopetuksessa!tarkastellaan!kieltä!yleensä!
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koodijärjestelmänä,!jonka!sääntöjä!opetellaan!systemaattisesti,!vaikka!nykyään!

korostetaankin!etenkin!kielen!viestinnällistä!funktiota!ja!näkökulmaa.!Sääntöjen!

opiskelu!tapahtuu!tavallisimmin!kielen!kieliopin!välityksellä!(kts.!osio!3.4).!Koska!

formaalissa!kielenopetuksessa!saatu!kielellinen!syöte!on!hyvin!rajallista,!on!kielen!

eksplisiittisen!opetuksen,!etenkin!kieliopin!opetuksen,!tarkoituksena!toimia!

eräänlaisena!oikotienä!kielen!ja!sen!rakenteiden!omaksumiseen!(Sundman!2014:!

117).!

Niin!sanottuna!perinteisenä!kielenopetuksen!metodina!tunnetaan!kieliopin!ja!

kääntämisen!metodi!(grammarNtranslational$method)!(Van!Els!&!ym.!1984:!147,!

Rutherford!&!Smith!1988:!128,!Järvinen!2014:!91).!Perinteisyydellä!viitataan!

erityisesti!siihen,!miten!latinaa!ja!klassista!kreikkaa!on!vuosisatojen!ajan!opetettu.!

Keskeisintä!tässä!ja!muissa!varhaisimmissa!kielenopetuksen!metodeissa!oli!

nimenomaan!kielen!opettaminen!lingvistisenä!järjestelmänä!(Järvinen!2014:!89).!

Huomio!oli!erityisesti!kielen!rakenteissa,!kuten!sanaluokissa!ja!sijapäätteissä,!ja!tämä!

metodi!korosti!nimensä!mukaisesti!kieliopin!opetusta.!Perinteisessä!kieliopin!ja!

kääntämisen!metodissa!teoreettiset!työkalut,!toisin!sanoen!kielitieteelliset!kategoriat!

ja!käsitteet!jäivät!myös!yleensä!käsittelemättä,!ja!oppijan!tehtävänä!oli!itse!selvittää,!

mitä!erilaisilla!kielitieteellisillä!termeillä!tarkoitettiin!(Rutherford!ym.!1988:!128).!

Vähitellen!kuitenkin!kielen!muodon!keskeisyys!on!väistynyt!kielen!

kommunikatiivisen!eli!viestinnällisen!tehtävän!tieltä!(Järvinen!2014:!98).!Nykyään!

kieltenopetukseen!liittyen!keskustellaan!paljon!siitä,!millainen!rooli!(jos!

minkäänlainen)!kieliopin!opiskelulla!ja!formaalilla!kielenopetuksella!tulisi!olla.!

Käsitys!kieliopin!opettamisen!merkityksestä!on!vaihdellut!äärilaidasta!toiseen!

(Sundman!2014:!118),!ja!keskustelu!aiheesta!on!usein!ollut!kiivastakin.!1900;luvun!

lopussa!kielioppiin!painottunut!lukujärjestys!ja!suhtautuminen!kieleen!pelkkänä!

objektina!eikä!niinkään!kommunikaation!välineenä!sai!osakseen!painokasta!kritiikkiä!

(Keck!&!Kim!2014:!7).!Toisinaan!myös!opettajien!ja!tutkijoiden!näkökulmasta!

kieliopin!opiskelu!on!näyttäytynyt!välttämättömänä!pahana!ja!ajan!tuhlaamisena!

(Rättyä!2014:!2),!ja!monien!mielestä!painon!tulisi!olla!enemmän!funktionaalisella!eli!

kommunikointiin!painottuvalla!kielenopetuksella.!Yksilön!kielellistä!toimintaa!tulisi!
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tarkastella!erityisesti!kommunikatiivisen!kompetenssin!kautta!(Sajavaara!&!Takala!

2000:!171).!Myös!Suomen!koululaitoksessa!vieraan!kielen!opetuksen!tavoitteena!on!

kommunikatiivinen!kielitaito!(Sundman!2014:!119).!Formaali!kielenopetus!ja!

eksplisiittinen!kieliopin!opetus!(explicit$grammar$instruction!tai!EGI)!on!nähty!

vanhentuneina!ja!aikansa!eläneinä!metodeina.!Graddolin,!Cheshiren!&!Swannin!

mukaan!(1994:!65)!kieliopin!perinteinen!opetustapa!on!muistuttanut!lähes!

rangaistusta!monissa!maissa!ja!näin!osaltaan!vieroittanut!opiskelijasukupolvia.!!

Eksplisiittisen!kielenopetuksen!hyöty!on!kuitenkin!todettu!monissa!tutkimuksissa!

(esim.!Ellis!1994:!614,!2006:!85–86),!ja!yleinen!näkemys!siitä!on!kääntynyt!

puoltavaksi.!Uusimpien!tutkimusten!mukaan!on!kiistatonta,!että!eksplisiittinen!opetus!

edistää!implisiittisen!kieliopillisen!taidon!omaksumista!(Sundman!2014:!136).!Sen!on!

muun!muassa!todettu!kohottavan!kielitaidon!tarkkuutta!ja!kieliopillista!

virheettömyyttä!sekä!nopeuttavan!kieliopin!omaksumista!(Sundman!2014:!118;119).!

Sundmanin!(em.)!mukaan!kieliopin!eksplisiittistä!opetusta!puoltavia!tekijöitä!ovat!

etenkin!oppilaiden!ikä!sekä!koulussa!saatavan!kielellisen!syötteen!vähäisyys.!

Kieliopin!opettaminen!on!hyödyllistä!etenkin!vanhempien!oppilaiden!kanssa,!joiden!

analyyttiset!taidot!ja!sääntöjen!soveltamisen!kyky!ovat!jo!kehittyneet.!Elomaan!

mukaan!(2009:!102)!kommunikatiivisuuden!liiallinen!korostuminen!opetuksessa!ja!

kielen!”virheellisyyksien”!hyväksyminen!voi!tuottaa!ongelmia!viimeistään!

yliopistotasolla!opiskeltaessa,!kun!formaali!kieliopillinen!osaaminen!puuttuu.!Ellisin!

mukaan!(2006:!96)!eksplisiittisen!kielitiedon!opettamisella!saattaa!olla!yhteys!

implisiittisen!eli!”automatisoidun”!kielitiedon!ja!taidon!kehittymisessä,!minkä!vuoksi!

sen!sisällyttäminen!kielenopetukseen!on!perusteltua.!Ne!opiskelijat,!jotka!saavat!

tarkkaa!ja!muotoon!perustuvaa!kieliopillista!ohjausta!kykenevät!helpommin!

optimoimaan!oppimisprosessin,!kehittämään!nopeammin!kieliopillisia!kykyjään!ja!

saavuttamaan!korkeamman!kielen!osaamisen!tason.!Eräs!kielenoppimisen!teoria,!joka!

tukee!kieliopin!ja!rakenteiden!eksplisiittistä!tarkastelua,!on!Robert!Schmidtin!(1990,!

1995)!muotoilema!noticing$hypothesis.!Schmidtin!mukaan!(1995:!45)!kaikki!

oppiminen!vaatii!tietoista!huomiota.!Jotta!kielen!jokin!rakenne!voidaan!omaksua,!se!

tulee!ensin!huomata!ja!tiedostaa.!Tiedostamisen!myötä!kyseinen!rakenne!tulee!
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oppijalle!analysoitavaksi,!jonka!myötä!se!voi!myös!siirtyä!aktiiviseen!kielenkäyttöön.!

Kielen!muodon!huomioimisen!on!todettu!olevan!jopa!välttämätöntä!niin!sanottujen!

redundanttien!eli!viestin!välittämisen!kannalta!toissijaisten!kieliopillisten!muotojen!

omaksumisessa!(Schmidt!1990:!149).!Näiden!näkemysten!myötä!sekä!kielitieteilijät!

että!kielten!opettajat!päätyivät!yksimielisyyteen!siitä,!että!mielekkään!kielellisen!

syötteen!lisäksi!kieliopillinen!kompetenssi!ja!kielen!muotojen!huomioiminen!ovat!

kielitaidon!saavuttamisen!kannalta!tarpeellisia!(Keck!&!Kim!2014:!27).!!

Kieliopin!opiskelulla!on!siis!edelleen!roolinsa!kielen!opiskelussa.!Nykyään!onkin!

tapahtunut!jonkinlainen!paluu!pelkästä!kommunikatiivisuuden!korostamisesta!

takaisin!ainakin!huomion!keskittämiseen!myös!kieliopillisiin!selityksiin!ja!muotoon!

(Keck!&!Kim!2014:!146).!Hudsonin!(2004:!108)!mukaan!implisiittistä!kielenopetusta!

korostava!vaihe!voidaan!nähdä!jopa!väliaikaisena!”hairahduksena”!muuten!

yhtenäisessä!kielenopetuksen!historiassa.!Ylipäätään!vastakkainasettelu!ja!vertailu!

formaalien!ja!funktionaalisten!äärilaitojen!välillä!ei!ole!välttämättä!mielekästä,!sillä!

molemmat!muodostavat!tärkeän!osan!kielitaidon!omaksumisessa.!Elomaa!(2009:!

127)!toteaakin,!ettei!kommunikatiivisuutta!ja!kielioppisääntöjä!tulisi!asettaa!

vastakkain.!Myöskään!Keckin!ja!Kimin!(2014:!146)!mukaan!eksplisiittisen!ja!

implisiittisen!kieliopin!opetuksen!ei!tarvitse!olla!tiukka!dikotomia,!vaan!kyse!on!

pikemminkin!eri!opetusmetodien!jatkumosta.!Eri!jyrkästi!kategorioitujen!metodien!

tuottamien!oppimistulosten!vertailu!ja!tutkimus!on!myös!ollut!enenevässä!määrin!

laskussa!(Chaudron!1988:!166).!Kiinnostus!siirtyi!1980;luvulla!erilaisista!metodeista!

itse!kielen!oppijoihin!ja!heidän!erilaisuuteensa!sekä!aktiiviseen!otteeseen!omassa!

oppimisessa!(Järvinen!2014:!110).!Ei!ollut!mahdollista!osoittaa!minkään!menetelmän!

ylivertaisuutta,!sillä!kuten!edellä!todettiin,!kielen!omaksumiseen!ja!kielenopetukseen!

sisältyi!niin!monia!eri!tekijöitä.!Stranksin!(2014:!338)!mukaan!kielioppi!on!edelleen!

tarpeellinen!osa!opetusta,!mutta!siihen!on!suhtauduttava!osana!kieltä,!ei!erillisenä!

osana!jota!opetellaan!sen!itsensä!vuoksi.!Opetushallituksen!lukion!

opetussuunnitelmauudistuksessa!mainitaankin!yhtenä!B3;kielen!oppimistavoitteena!

rakenteiden!joustava!opettelu!ja!harjoittelu!sopivien!aihepiirien!yhteydessä!

(Opetushallitus!2015:!117).!!
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Kielten!rakenteiden!yhtäläisyyksillä!ja!eroilla!on!vaikutusta!oppimiseen!(Elomaa!

2009:!90).!Eksplisiittinen!kieliopin!opetus!korostuu!etenkin!silloin,!kun!opittava!kieli!

eroaa!merkittävästi!oppijan!äidinkielestä!ja!esimerkiksi!muista!yleisimmin!koulussa!

opittavista!kielistä.!Sajavaaran!ja!Takalan!mukaan!(2000:!162)!yksi!keskeinen!kielen!

oppimista!selittävä!tekijä!on!kielisukulaisuuden!aste.!Saman!toteaa!Sundman!(2014:!

127),!jonka!mukaan!sellaiset!opittavan!kielen!kategoriat!ja!merkityserot,!joilla!ei!ole!

vastinetta!äidinkielessä,!ovat!usein!vaikeita!oppia.!On!täten!oletettavaa,!että!

kieliopillisten!selitysten!ja!formaalin!kielenopetuksen!tarve!on!sitä!suurempi,!mitä!

enemmän!oppijan!äidinkieli!ja!opittava!kohdekieli!eroavat!rakenteellisesti!toisistaan!

(Elomaa!2009:!140).!Harmasen!mukaan!(2011:!387)!kielen!eri!rakenteiden!opiskelu!

sekä!myös!nimeäminen!voi!lisätä!niiden!käyttöä!esimerkiksi!teksteissä.!Suomen!

kouluissa!toteutettavan!japanin!opetuksen!tapauksessa!tarkoilla!kielioppiselityksillä!

voidaan!olettaa!olevan!merkittävä!vaikutus!kielen!omaksumiseen.!Tämän!vuoksi!

suomenkielisten!oppimateriaalien!huolellinen!muotoilu!opetusta!varten!on!tärkeää.!!

3.3!Kielitieteen!ja!kielipedagogiikan!suhde!!

Kielitiede!on!tieteenala,!joka!tutkii!kieltä!teoreettisena!ilmiönä!sekä!eri!kieliä!ja!niiden!

ominaisuuksia!(Matthews!2007:!vii,!228).!Se!on!mitä!tahansa!luonnollisiin!kieliin!

kohdistuvaa!tutkimusta,!kunhan!näkökulma!on!kielitieteellinen!(Karlsson!2006:!31).!

Kielitieteen!tutkimuksen!osa;alueita!ovat!kielen!rakenne,!toisin!sanoen!fonologia,!

morfologia!ja!syntaksi,!merkitys!eli!semantiikka!sekä!kielen!käyttö!ja!viestinnällisyys.!

Yleinen!kielitiede!(general$linguistics)!käsittelee!luonnollisten!kielten!kuvauksen!

yleisiä!teoreettisia!ongelmia!ja!kehittää!sekä!analysoi!kielitieteen!tutkimusmenetelmiä!

(Karlsson!2006:!31).!Keskiössä!on!luonnollisen!kielen!olemuksen!analyysi!(em.).!

Toisin!kuin!soveltava!kielitiede!(kts.!Luku!1),!teoreettinen!kielitiede!keskittyy!

erilaisten!kielellisten!ilmiöiden!selittämiseen!tähtäävien!mallien!ja!teorioiden!

rakentamiseen.!Teoreettisen!kielitieteen!tutkimuskohteisiin!kuuluu!myös!kielellisten!

universaalien!(linguistic$universals),!toisin!sanoen!kaikille!kielille!yhteisten!ilmiöiden!

teoretisointi!ja!havainnointi.!Kielitieteen!generatiivisen!koulukunnan,!etenkin!Noam!

Chomskyn!muotoilema!universaalinen!kielioppi!on!esittänyt!hypoteesin!kaikille!

kielille!yhteisistä,!jaetuista!rakenteista!(Karlsson!2006:!25).!Generatiivisen!
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tutkimusotteen!keskeisimpiä!kompastuskiviä!on!keskittyminen!muutamien,!lähinnä!

indoeurooppalaisten!kielten!teoreettiseen!havainnointiin!(em.).!Tämä!luo!jo!

lähtökohtaisesti!ongelmia!kieltenvälisten!rakenteellisten!yhtäläisyyksien!vertailuun.!

Empiirinen!kielitypologinen!vertailu!onkin!nykyisin!suositumpi!tapa!lähestyä!

kielellisten!universaalien!ongelmaa.!Kielitypologialla!tarkoitetaan!koko!maailman!

kieliä!koskevaa!vertailevaa!tutkimusta,!joka!perustuu!yksittäisten!kielten!kuvauksista!

tehtyihin!yleistyksiin!(Sandman!2013:!64,!Evans!&!Dench!2006:!4).!Kieltenvälisen!

vertailun!teoriaa!käsitellään!tarkemmin!osiossa!3.6.!

Kielitiede!liittyy!luonnollisesti!monin!tavoin!myös!kieltenopetukseen,!ja!edellä!

mainitun!mukaisesti!kielenopetus!on!yksi!soveltavan!kielitieteen!keskeisimpiä!

sovellus;!ja!tutkimusalueita.!Monien!kielitieteilijöiden!motivaationa!on!muiden!

tekijöiden!ohella!toiminut!koulujen!kieltenopetuksen!kehittäminen!(Halliday!ym.!

1964:!139,!Hudson!2004:!105).!Kielitiede!tarjoaa!kieltenopetuksen!käyttöön!yleisiä!

ideoita!kielistä,!teoreettisia!malleja!niiden!järjestäytymisestä!ja!toiminnasta!sekä!

teknisiä!kielijärjestelmien!analysointivälineitä,!esimerkiksi!tarpeellista!termistöä!sekä!

merkintätapoja!(Hudson!2004:!115).!Esimerkiksi!erottelu!muodon!(form)!ja!funktion!

(function)!välillä!on!yksi!keskeinen!kielitieteen!tarjoama!idea!(Hudson!2004:!110).!

Siinä!missä!esimerkiksi!IPA!(International$Phonetic$Alphabet)!on!keskeinen!työkalu!eri!

kielten!ääntämisen!hahmottamisessa!ja!opettamisessa,!on!myös!esimerkiksi!

lauserakenteen!hahmottamiseksi!käytössä!paljon!apuvälineitä,!kuten!erilaisia!

kaavioita!(Hudson!2004:!115,!Rice!2006:!236).!Työkalut!ovat!samoja,!joita!

teoreettinen!kielitiede!on!tuonut!mukaan!kielten!kuvaukseen!(Rice!2006:!236).!Näitä!

voidaan!käyttää!esimerkiksi!japanin!kielen!sanajärjestyksen!ja!lauseenjäsenten!

suhteiden!havainnollistamiseen!pilkkomalla!lause!osasiin.!

Hudsonin!(2004:!112)!mukaan!kielitieteeseen!perehtymättömillä!ei!välttämättä!ole!

tietoa!edes!siitä,!että!kieli!ilmiönä!!muodostaa!oman!systeemikokonaisuutensa.!Tämä!

näkemys!kielestä!systeeminä!on!Hudsonin!mukaan!mahdollisesti!tärkein!ajatus,!jonka!

kielitiede!voi!tuoda!kieltenopetukseen.!Käsitteet,!mukaan!lukien!niihin!liittyvä!

termistö,!muodostuvat!käsitteelliseksi!kehykseksi,!jota!voidaan!soveltaa!eri!kielten!

ominaisuuksiin!ja!niiden!analysointiin!(Hudson!2004:!119).!Hudsonin!(2004:!120)!
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mukaan!on!tärkeää,!että!esimerkiksi!äidinkielen!ja!vieraan!kielen!sekä!kahden!eri!

vieraan!kielen!kuvaukset!tukevat!toisiaan!niin,!että!ne!sopivat!yhteen!muodostaen!

järkevän!ja!yhtenäisen!kokonaiskuvan!kielestä.!Siten!vieraiden!kielten!opiskelu!

koulussa!ei!ainoastaan!johda!jonkin!tietyn!kielen!oppimiseen,!vaan!myös!yleiseen!

kykyyn!omaksua!mitä!tahansa!kieliä.!!

Kielitieteen!merkitystä!kielten!opetuksen!kannalta!puolustaa!Hudsonin!lisäksi!

esimerkiksi!Widdowson!(1990).!Hänen!mukaansa!kielitieteellä!on!kahdenlaista!

annettavaa!kielenopetukselle:!teoriaa!eli!ideoita!kielen!luonteesta!sosiaalisena!ja!

psykologisena!ilmiönä,!sekä!kuvausta!eli!tietoa!kielten!ominaisuuksista!sekä!

formaaleina!abstraktioina!että!todellisina!käyttömuotoina.!Widdowsonin!(1990:!77)!

mukaan!kielitieteen!teorian!ymmärtäminen!on!ensiarvoisen!tärkeää,!sillä!sen!kautta!

saadaan!yleinen!näkökulma!kielen!olemukseen,!mikä!puolestaan!vaikuttaa!

pedagogisiin!toimintaperiaatteisiin,!toisin!sanoen!kielen!opetuksen!käytäntöihin.!

Widdowson!(1990:!73)!pitää!loogisena!ja!itsestään!selvänä,!että!kielenopetus!aineena!

pohjautuu!formaaliin!kielitieteen!teoriaan!siinä!missä!muutkin!oppiaineet!nojautuvat!

omaan!tieteellisen!teoriakenttäänsä.!Samaa!mieltä!ovat!Halliday!ym.!(1964:!166).!On!

aiheellista!perustaa!pedagogiseen!käyttöön!luotu!kielen!kuvaus!mahdollisimman!

asiantunteviin!näkemyksiin!kuvattavasta!kielestä.!Kielitiede!myös!muuttuu!siinä!

missä!muukin!tiede,!millä!on!vaikutuksensa!myös!koulujen!kieltenopetukseen.!Tämä!

johtaa!puolestaan!täydennyskoulutukseen!ja!myös!opetuksen!uudistamisen!

tarpeeseen!(Harmanen!2011:!391),!jotta!esimerkiksi!opetus!heijastaisi!

mahdollisimman!ajankohtaista!näkemystä!kielestä!sekä!siitä,!miten!eri!kieliä!tulisi!

opettaa!ja!mitä!opetussuunnitelmaan!tulisi!sisällyttää.!Vieraiden!kielten!opettajat!

tarvitsevat!yleisiltä!ideoiltaan!ja!sisällöltään!sekä!termistöltään!yhtenäisiä!kielen!

kuvauksia!sekä!ajantasaista!käsitystä!opetettavan!kielen!ilmiöistä!ja!

käyttökonteksteista.!

Yleisen!kielitieteen!teorioiden!merkitys!ja!vaikutus!kieltenopetuksessa!on!siis!

kiistaton,!vaikka!tätä!yhteyttä!ei!edes!kielen!opettaja!aina!välttämättä!täysin!tiedosta.!

Yksi!keskeinen!tavoite!nykyisessä!kielenopetuksessa!onkin!varsinaisen!kielen!

oppimisen!lisäksi!niin!kutsutun!kielitietouden!vahvistaminen.!Kielitietous!(language$
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awareness)!on!alun!perin!Brittein!saarilla!alkunsa!saanut!ajatus,!jonka!tavoitteena!on!

vahvistaa!näkemystä!kielestä!yhtenä,!yhtenäisenä!ilmiönä!(Hudson!2004:!122).!

Koulussa!nykyisin!opeteltava!kielitietous!on!perustietoa!esimerkiksi!kieliopista,!

sanastosta!ja!erilaisista!tekstilajeista!sekä!tietoa!eri!kielistä!ja!niiden!rakenteiden!

vertailusta!(Harmanen!2011:!386).!Se!painottaa!eksplisiittistä!tietoutta!kielen!

rakenteista,!josta!voidaan!puhua!metakielen!(kts.!osio!3.5)!avulla.!Bolithon!(2014:!

422)!mukaan!kielitietoutta!nostavien!harjoitteiden!tarkoitus!on!antaa!oppijoille!

kielellinen!ja!konseptuaalinen!kehys,!jonka!avulla!uusien!kielten!lähestyminen!tulisi!

helpommaksi.!Tietoisuus!kielen!rakenteesta!lisää!ymmärrystä!ja!kielitaidon!laajuutta.!

Etenkin!opettajien!omalla!kielitiedon!hallinnalla!on!vaikutusta!oppimistuloksiin!

(Rättyä!2014:!3).!Hyvän!opettajuuden!edellytyksenä!on!käytännön!kokemuksen!

lisäksi!myös!vahva!teoreettinen!tietopohja!(Järvinen!2014:!112).!Tämän!vuoksi!on!

keskeistä,!että!myös!japanin!ja!muiden!itäaasialaisten!kielten!kielididaktiikkaan!

keskittyvää!opettajankoulutusta!olisi!tulevaisuudessa!saatavilla!myös!Suomessa,!jotta!

kielen!opettajilla!olisi!mahdollisimman!perusteellinen!ymmärrys!opetettavan!kielen!

ilmiöistä!myös!teorian!tasolla.!Hudsonin!(2004:!111)!mukaan!sekä!kielten!opettajilla!

että!oppijoilla!tulisi!olla!edes!perustason!ymmärrys!niistä!teoreettisista!malleista,!

jotka!selittävät!kielellisten!systeemien!rakennetta,!esimerkiksi!syntaksia!ja!

morfologiaa.!Pyrkimällä!ymmärtämään!sitä,!miten!kielen!eri!osat!suhtautuvat!toisiinsa!

sekä!niitä!ympäröivään!todellisuuteen!voidaan!välttää!turhautumista!ja!sekaannusta!

vieraiden!kielen!opiskelussa.!Kielten!opetus!voi!siis!hyötyä!merkittävästi!hyvin!

perustellusta!kielitieteellisestä!tutkimuksesta.!Tämän!vuoksi!myös!kielten!opettajien!

on!syytä!seurata!kielitieteen!kehitystä!ja!perehtyä!teoreettisiin!kuvauksiin!kielestä!

monitahoisena!ilmiönä.!

3.4!Deskriptiivinen,!preskriptiivinen!ja!pedagoginen!kielioppi!!

Kielioppi!on!sanana!monimerkityksinen,!ja!sillä!voidaan!tarkoittaa!yhtä!hyvin!tiettyä!

kielitaidon!osa;aluetta,!kielen!ominaisuutta!tai!vaikkapa!kirjaa,!josta!kielen!rakenteita!

opiskellaan!(Sundman!2014:!114).!Abstraktimmassa!merkityksessä!kielen!kieliopilla!

tarkoitetaan!tiivistäen!kielen!rakenteiden!välistä!käyttäytymistä!(Matthews!2007:!

163).!Yleensä!kuvaus!tai!määrittely!rajoittuu!ainoastaan!merkitystä!kantavien!



! 27!

elementtien!välisiin!suhteisiin.!Matthewsin!(em.)!mukaan!esimerkiksi!fonologiaan!

liittyvät!kielen!ilmiöt!suljetaan!täten!kieliopin!ulkopuolelle,!mutta!Karlssonin!(2006:!

21)!mukaan!tästä!ei!vallitse!yksimielisyyttä,!ja!hän!laskeekin!fonologiset!ilmiöt!

kuuluvaksi!kielen!kielioppiin.!Kieliopin!ytimessä!ovat!kuitenkin!morfologia!ja!

syntaksi,!ja!se!on!tiiviisti!määritellen!sääntöjärjestelmä,!joka!konstituoi!kielen!

rakenteen.!Karlsson!(em.)!näkee!kieliopin!kahdella!tavalla.!Se!voi!ensiksikin!olla!kielen!

rakennejärjestelmä!sellaisenaan,!sosiaalinen!tosiseikka!joka!ylittää!yksilön.!Ihmisen!

mentaalikielioppi!eli!kieliopillinen!kompetenssi!on!ihmisen!sisäinen,!

henkilökohtainen!heijastuma!tästä!normista.!Toinen!määritelmä!kieliopille!on!

systemaattinen,!teoreettinen!esitys!kielen!rakenteesta.!Se!koostuu!säännöistä,!joiden!

ajatellaan!kuvaavan!kielen!toistuvia!säännöllisyyksiä!ja!riippuvaisuuksia.!!

Karlssonin!(em.)!mukaan!teoreettiset!kielen!kuvaukset!nojautuvat!aina!johonkin!

kieliopin!teoriaan!tai!malliin,!joita!tunnetaan!kielitieteessä!useita.!Kieliopin!teorian!

tarkoitus!on!mahdollistaa!hyödyllisten!ja!vahvojen!yleistysten!tekeminen!yleisesti!

kielestä!ilmiönä!sekä!eri!kielten!toimintaa!koskien!(Halliday!ym.!1964:!31).!Kieliopin!

teorian!avulla!voimme!tehdä!erilaisia!toteamuksia,!jotka!pätevät!moniin!erilaisiin!

todellisiin!puhetilanteisiin!ja!näin!hyödyttävät!kielenoppijaa!(em.).!Yleisimmin!

kuvaukset!perustuvat!peruskielioppiteoriaan!(basic$linguistic$theory),!jota!on!

kehitellyt!etenkin!R.!M.!W.!Dixon!(2009a;!2009b;!2012).!Sillä!tarkoitetaan!

teoriakehystä!ja!peruskäsitteistöä,!joilla!yleisimmin!kuvataan!maailman!kieliä!ja!jonka!

lähes!kaikki!kielentutkijat!jakavat!jollain!tasolla!(Sandman!2013:!61).!Se!sisältää!

sellaisia!tuttuja!käsitteitä!kuten!objekti,!sijamuoto!tai!prepositio.!Nämä!käsitteet!ja!

teoreettiset!oletukset!on!kerätty!maailman!eri!kielten!empiiristen!tutkimusten!kautta.!

Sitä!käytetään!etenkin!niin!sanotussa!”teorianeutraalissa”!lähestymistavassa,!

vaikkakin!esimerkiksi!Dryerin!(2006:!207)!mukaan!teoriavapaata!kielen!kuvaamista!

ei!voi!olla!olemassa.!Peruskielioppiteoriaa!voidaan!siis!pitää!eräänlaisena!kielen!

kuvauksen!perusteoriana.!Sen!etuna!on!pyrkimys!kuvata!jokaista!kieltä!sen!omilla!

ehdoilla!ilman!niiden!pakottamista!eurooppalaisten!kielten!malliin!(Dryer!2006:!211).!

Tätä!aiemmin!vallinnutta!eurosentrismiä!on!pidetty!perinteisen!länsimaisen!

kielitieteen!perustavanlaatuisena!ongelmana!(kts.!tarkemmin!3.6).!!
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Kielen!kuvaukset!eli!kieliopit!voidaan!karkeasti!määritellen!jakaa!kahtia.!Tarkempia!

jakoperusteita!voi!olla!useita!(katso!esim.!Mosel!2006:!42),!mutta!keskeinen!jako!

tapahtuu!kieliopin!käyttötarkoituksen!perusteella.!Kielioppi!voi!olla!asiantuntijoiden!

eli!kielten!tutkijoiden!käyttöön!tarkoitettu,!metakielellisiä!käyttötarkoituksia!kuten!

esimerkiksi!kielitypologiaa!varten!luotu!kuvaus!kielestä,!tai!opettajien!sekä!ei;

asiantuntijoiden!kielen!oppimista!varten!luotu!apuväline.!Näin!ollen!kieliopit!voidaan!

jakaa!deskriptiivisiin!eli!kuvaileviin!kielioppeihin!sekä!preskriptiivisiin!eli!

”määrääviin”!kielioppeihin.!Kielen!kuvauksella!(description)!tarkoitetaan!jonkin!kielen!

kieliopin!säännönmukaisuuksien!kuvausta,!ja!sen!on!selostettava!sääntöjä,!joiden!

perusteella!puhujien!kielellistä!käyttäytymistä!voidaan!mahdollisimman!tarkasti!

ennustaa!(Haspelmath!2009:!378).!Graddol!ym.!(2006:!68)!määrittelevät!

deskriptiivisen!kieliopin!kieliopiksi,!joka!pyrkii!kuvailemaan!kielen!morfologiaa!ja!

syntaksia!mahdollisimman!tarkasti!ja!systemaattisesti.!Preskriptiivinen!kielioppi!taas!

antaa!selkeitä!sääntöjä!siitä,!miten!kieltä!tulisi!käyttää,!ja!se!jakaa!kielenkäytön!

”oikeaan”!ja!”väärään”!(Graddol!ym.!2006:!68).!Sundman!(2014:!115)!käyttää!termiä!

normatiivinen!kielioppi.!Siinä!esitetyllä!kielen!kuvauksella!pyritään!säätelemään!

kieltä,!eli!vaikuttamaan!kielen!käyttäjien!kielellisiin!valintoihin!(em.).!Preskriptiiviset!

normit!ovat!sääntöjä!tai!ohjeita,!joita!opetetaan!kielenkäyttäjille!eksplisiittisesti!

esimerkiksi!koulussa!(Karlsson!2006:!22).!Niitä!käytetään!esimerkiksi!kielenhuollon!

apuvälineenä.!Kielenhuoltonormeihin!kuuluvat!esimerkiksi!yhdyssanojen!

kirjoituskäytännöt.!Kielitieteilijöiden!käyttämät!deskriptiiviset!kieliopit!toimivat!myös!

etenkin!vähemmän!dokumentoitujen!kielten!tapauksessa!perustana!kielen!

oppimateriaalien!luomiselle!ja!näin!vaikuttavat!esimerkiksi!kielen!

standardisoitumiseen!eli!”preskriptiiviseen!näkemykseen”!(Mosel!2006:!42).!!

Pedagogisella!kieliopilla!tarkoitetaan!kielen!kuvausta,!joka!on!luotu!erityisesti!jonkin!

tietyn!kielen!oppimista!ja!opetusta!varten!(de!Knop!&!de!Rycken!2008:!38,!Sundman!

2014:!116).!Sen!tärkein!tehtävä!on!selittää,!miten!jokin!kieli!toimii!(Keck!&!Kim!2014:!

69),!eli!mahdollistaa!kielen!oppiminen!mahdollisimman!hyvin.!Pedagogisia!

kielioppeja!käyttävät!vieraiden!kielten!opiskelijat!ja!opettajat,!ja!ne!sisältävät!

yksinkertaistettuja!ja!selkeitä!toteamuksia!kielen!tärkeimmistä!morfologisista!ja!



! 29!

syntaktisista!rakenteista!(Graddol!&!ym.!1994:!68).!Odlinin!mukaan!(1994:!10)!kielten!

opetuksessa!käytettävä!kielioppi!on!eräänlainen!hybridi!sääntöjä!määräävää!eli!

preskriptiivistä!ja!kuvailevaa!eli!deskriptiivistä!kielioppia.!Pedagoginen!kielioppi!

kertoo!opittavan!kielen!piirteistä,!mutta!sen!tyyli!on!”määräävä”,!toisin!sanoen!se!

antaa!ohjeita!normienmukaisesta!kielenkäytöstä.!Pedagoginen!kielioppi!kuitenkin!

myös!eroaa!osin!sekä!puhtaasti!kielitieteellisestä!eli!deskriptiivisestä!kieliopista!että!

preskriptiivisestä!kieliopista,!sillä!sen!luomiseen!ja!muotoon!vaikuttavat!

kielenulkoiset!tekijät;!esimerkiksi!oletettu!yleisö!sekä!se,!miten!tämän!yleisön!

ajatellaan!oppivan!kieltä!kaikkein!tehokkaimmin.!Se!pohjautuu!kielen!tieteelliseen!

kuvaukseen!(Sundman!2014:!116),!mutta!sen!tarkoitus!on!selostaa!kielen!rakenteita!

pintapuolisemmin!ja!kohdeyleisöä!kiinnostavalla!tavalla,!siis!tarkoitetun!yleisön!

ehdoilla.!Pedagogisessa!kieliopissa!painopiste!on!selkeydellä!ja!helppotajuisuudella.!

Pedagogisella!kieliopilla!voi!olla!erilaisia!kohderyhmiä:!se!voi!olla!tarkoitettu!

esimerkiksi!nuorille!tai!aikuisemmille!opiskelijoille,!tai!se!on!voitu!kirjoittaa!jokin!

tietty!oppimistavoite!mielessä.!Vieraan!kielen!opetukseen!tarkoitetut!kieliopit!

sisältävät!väistämättä!kielitieteellisten!kuvausten!ohella!myös!opiskelijan!tarpeiden!ja!

tavoitteiden!huomioimista!(Keck!&!Kim!2014:!3).!Kielen!rakennekäsitteitä!lähestytään!

prototyyppisten!esimerkkien!ja!tyypillisten!tapausten!kautta!(Harmanen!2011:!388).!

Stranksin!(2014:!330–331)!mukaan!erityisiä!huomioitavia!kriteerejä!pedagogisen!

kielioppimateriaalin!suunnittelussa!ja!valinnassa!ovat!esimerkiksi!tarkoitetun!yleisön!

ikä!ja!taso!sekä!ne!vaikeudet,!joita!oppijoilla!mahdollisesti!on!joidenkin!kieliopin!osa;

alueiden!omaksumisessa,!erityisesti!huomioiden!muodon!ja!funktion!eroavaisuudet!ja!

samanlaisuudet!kohdekielen!sekä!oppijoiden!äidinkielen!välillä.!Eräs!osa;alue,!jolla!

pedagoginen!kielioppi!poikkeaa!tieteellisestä!kielen!kuvauksesta,!on!käytetty!termistö!

(Sundman!2014:!116).!Moselin!(2006:!45)!mukaan!yksi!kielioppien!kirjoittamisen!

ongelmista!on!kielitieteellinen!termistö,!jota!mahdolliset!kieliopin!käyttäjät!eivät!

välttämättä!hallitse.!Selityksiä!on!tämän!vuoksi!yksinkertaistettava.!Kieliopeissa!

käytettävän!metakielen!ja!kielitieteellisen!termistön!ongelmaa!käsittelen!tarkemmin!

seuraavassa!osiossa.!
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3.5!Metakieli!ja!kielitieteellinen!termistö!

Metakieli!on!yksi!keskeinen!tekijä,!jonka!kielitiede!on!tuonut!kieltenopetukseen.!

Metakieli!voidaan!mieltää!joko!laajemmin!tai!suppeammin,!jonka!vuoksi!sen!merkitys!

voi!olla!häilyvä!ja!vaihdella!kontekstista!riippuen.!Yleisemmin!metakielellä!voidaan!

tarkoittaa!kaikkea!kieltä,!jota!käytetään!kielestä!puhuttaessa!(Matthews!2007:!243).!

Suppeammin!sen!ainoa!tarkoitus!on!kielen!kuvaaminen!(Gombert!1992:!1).!Karlsson!

(2006:!5)!erottelee!tutkimuksen!kohteena!olevan!objektikielen!kuvauksessa!

käytettävästä!metakielestä.!Hänen!määritelmässään!metakieli!on!jokin!luonnollinen!

kieli,!jota!täsmennetään!teoreettisilla!käsitteillä.!Tässä!työssä!metakielellä!

tarkoitetaan!suppeaa!määritelmää!eli!kieltä,!jota!käytetään!jonkin!kielen!sääntöjen!

kuvaamiseen.!Tällaista!metakieltä!ovat!esimerkiksi!kielten!oppikirjojen!

kielioppiselitykset,!kuten!alla!oleva!esimerkki!Matilaiselta!&!Seritalta!(2009:!201,!

korostukset!alkuperäiset):!

Verbien!masu;muoto!nimetään!usein!kieliopillisesti!preesensiksi,!mutta!

tosiasiassa!sillä!ei!ilmaista!koskaan!asioita,!jotka!tapahtuvat!parhaillaan.!

Parhaillaan!tapahtuvia!asioita!ilmaistaan!lisäämällä!verbin!teEmuodon!perään!

elollisten!olentojen!olla;verbi!imasu.!!

Kieliopin!sääntöjen!sanallisissa!kuvauksissa!on!käytössä!teoreettinen!kuvauskieli!eli!

erilaiset!teoreettiset!käsitteet,!kielitieteellinen!termistö!(Karlsson!2006:!22).!

Termistöllä!tarkoitetaan!yleisesti!tietyllä!erikoisalalla!käytettävän!erityiskielen!

nimitysten!joukkoa!(Cabré!1999:!32).!Tästä!esimerkkeinä!ovat!enemmän!kielten!

asiantuntijoiden!käytössä!olevat!termit!kuten!syntaksi!ja!semantiikka,!sekä!

yleiskieleen!kuuluvat!sanat!kuten!sana!ja!lause!(Gombert!1992:!1).!

Metakielellisellä!tietoisuudella!voidaan!viitata!yleisesti!tietoisuuteen!kielestä!ja!

kykyyn!kohdella!kieltä!objektina,!jonka!ominaisuuksia!voidaan!analysoida!(Gobert!

1992:!2).!Sundmand!(2014:!120)!määrittelee!metakielellisen!tiedon!kyvyksi!hallita!

kieliopin!termistöä!ja!ymmärtää!kielioppisääntöjä.!Toisin!kuin!kielellinen!kyky,!

metakielellinen!tietoisuus!termeistä!ei!ole!välttämätöntä!kielen!tuottamisen!kannalta!

(Keck!&!Kim!2014:!203).!Toisin!sanoen!voimme!pystyä!tuottamaan!lauseen!onnellinen$



! 31!

kissa$syö$kalaa!jopa!useilla!eri!kielillä,!vaikka!emme!pystyisi!selittämään,!mikä!

lauseessa!on!vaikkapa!adjektiivi!tai!predikaatti.!Kielenpuhuja!on!sisäistänyt!kielen!

luonnolliset!normit!mentaalisina!sääntöinä,!mutta!osaa!harvemmin!pukea!kyseiset!

säännöt!sanoiksi!(Karlsson!2006:!22).!Teoreettisten!käsitteiden!syvällisempään!

ymmärtämiseen!vaaditaankin!tietoa!esimerkiksi!yleisestä!lauseopin!teoriasta!

(Karlsson!2006:!5).!Konkreettinen!kielellinen!kyky!on!siis!metakielellisestä!

tietoisuudesta!riippumatonta.!!

Vaikka!jotkut!kielitieteelliset!termit,!kuten!sana!tai!verbi!ovat!selkeästi!yleiskieltä!ja!

itsessään!tuttuja!käsitteitä!suurimmalle!osalle!ihmisistä,!tarkemmin!tämä!kielen!

ilmiöitä!ilmaiseva!termistö!ja!sen!merkitys!opitaan!tavallisesti!vasta!kouluopetuksen!

myötä.!Esimerkiksi!Suomessa!äidinkielen!oppikirjoissa!lauseenjäsenkäsitteet!

opetetaan!yleisemmin!viidennellä!luokalla!(Rättyä!2014:!2).!Alakoulussa!opitaan!

myös!tekijän!ja!kohteen!kaltaisia!prototyyppisiä!semanttisia!rooleja,!jotka!auttavat!

ymmärtämään!lauseenjäsennystä!(Finnlectura!2001).!Yläasteella!nämä!roolit!

tarkentuvat!virallisemman!termistön!(esimerkiksi!subjekti!ja!objekti)!myötä.!Myös!

sanan!ja!lauseen!kaltaisten!yleiskieleen!kuuluvien!käsitteiden!ymmärrys!ja!käyttö!

laajenee!opetuksen!myötä.!Lukiossa!syvennetään!teoreettista!tietoa!metakielestä!ja!

kieliopillisista!käsitteistä!(Finnlectura!2001).!Tämän!vuoksi!lukiossa!aloitettavan!B3;

kielen!opetuksessa!käytettävä!termistö!voi!olla!tarkempaa!ja!monimutkaisempaa!kuin!

esimerkiksi!ala;asteen!kielenopetuksessa.!

Sanaluokkien!nimiä!sekä!semanttisten!ja!syntaktisten!roolien!nimityksiä,!toisin!

sanoen!kielitieteellistä!termistöä,!tarvitaan!lauseiden!rakenteesta!ja!sanojen!

tehtävistä!puhuttaessa.!Kielitietous!ja!kieliopin!käsitteet!tarjoavat!metakielen!kielen!ja!

tekstien!tarkasteluun!ja!tekstitaitojen!kielentämiseen!(Harmanen!2011:!388).!

Kielentämisellä!tarkoitetaan!merkityksen!koodaamista!kielelliseen!muotoon,!lyhyesti!

siis!asian!muotoilemista!ja!ilmaisemista!kielen!avulla.!Pedagogisen!kieliopin!

käsitteistö!tarjoaa!myös!keinot!kielenhuoltoon!sekä!kielimuotojen!ja!eri!kielten!

vertailuun!(Harmanen!2011:!388).!Elomaa!(2009:!82)!väittää,!ettei!kielellisen!

tietoisuuden!kehystä!rakenneta!aina!uudelleen!tyhjästä!eri!kielten!kohdalla,!vaan!tieto!

kielen!rakenteista!rakentuu!saman!kehikon!varaan,!ja!vanhaa!tietoa!hyödynnetään!
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myös!muiden!kielten!oppimisessa.!Esimerkiksi!aiemmin!äidinkielen!tunneilla!esitellyt!

käsitteet!tukevat!myös!vieraiden!kielten!oppimista!(Harmanen!2011:!389).!Uuden,!

liian!innovatiivisen!termistön!käyttö!hämmentää!opiskelijoita!ja!termien!

omaksuminen!vie!energiaa!varsinaiselta!kielen!oppimiselta.!Yleensä!myös!

peruskoulun!ja!lukion!noin!13–19;vuotiailla!opiskelijoilla!on!jo!vähintään!jonkin!

verran!aiempaa!kielitietoutta!ja!käsitteiden!hallintaa,!joita!voidaan!hyödyntää!

vieraiden!kielten,!mukaan!lukien!japanin,!opiskelussa.!Tämä!todettiin!myös!edellä:!

kielitieteellinen!termistö!tuo!kielenoppimiseen!teoreettisia!käsitteitä,!joiden!kautta!eri!

kielten!rakenteiden!hahmottaminen!ja!vertailu!helpottuu.!Kun!kielen!ilmiöt!kyetään!

nimeämään!ja!määrittelemään!käsitteiksi,!niistä!puhuminen!ja!niiden!havainnoiminen!

tulee!mahdolliseksi!(Harmanen!2011:!392).!Opetushallituksen!vuoden!2016!

opetussuunnitelmauudistuksessa!mainitaan!yhtenä!vieraiden!kielten!opetuksen!

tavoitteena!opiskelijan!kielellisen!tietouden!ja!metakielellisten!taitojen!vahvistaminen!

(Opetushallitus!2015:!107).!

Toisinaan!kielioppisääntöjä!voi!kuitenkin!olla!vaikea!ymmärtää!kielellisesti!ja!

käsitteellisesti!(Sundman!2014:!131).!Kielen!kielioppisääntöjä!voi!olla!vaikea!

ymmärtää!esimerkiksi!juuri!sen!vuoksi,!että!niiden!tulkitsemiseksi!edellytetään!

metakielen!käyttöä.!Rubdyn!(2014:!52)!mukaan!erityistä!huomiota!

kielioppimateriaaleja!valittaessa!on!kiinnitettävä!kieliopillisten!selitysten!sopivuuteen!

sekä!siihen,!käytetäänkö!materiaaleissa!tarpeettoman!monimutkaista!metakieltä!tai!

kärsivätkö!materiaalit!terminologisesta!”väljyydestä”!tai!monitulkintaisuudesta!

(looseness).!Koska!peruskoulun!ja!lukion!B3;kielten!opiskelijat!ovat!nuoria,!on!

opetuksessa!käytettävää!kielitieteellistä!termistöä!syytä!lähestyä!heidän!kykyjensä!ja!

kielitieteellisen!ymmärryksensä!puitteissa.!Termistö!on!selvitettävä!ja!rakenteista!on!

käytettävä!termejä,!jotka!selkeästi!ja!vertailukelpoisesti!tuovat!esiin!niiden!funktion!

yksinkertaistuksista!huolimatta.!Vertailukelpoisuudella!tarkoitan!yhdenmukaisuutta!

esimerkiksi!mahdollisuuksien!mukaan!muiden!kielten!opetuksessa!ja!muualla!saman!

kielen!opetuksessa!käytettävän!termistön!kanssa.!Pedagogisen!kieliopin!

kielitieteellistä!termistöä!rajoittavat!erityisesti!oppijoiden!rajallinen!tieto!sekä!

pedagoginen!ulottuvuus;!toisin!sanoen!käytettävä!termistö!tulee!sopeuttaa!ja!
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yksinkertaistaa!käyttökontekstiinsa.!Kaikkein!helpointa!oppilaalle!onkin!oppia!

kielioppisääntöjä,!jotka!eivät!edellytä!abstraktien!ja!vieraiden!käsitteiden!käyttöä!

(Sundman!2014:!131).!Pedagogiseen!kielioppiin!tulisi!siis!valita!tieteellisestä!

termistöstä!ne!käsitteet,!jotka!sopivat!kouluopetukseen!(Harmanen!2011:!388).!!

Kielitieteellinen!termistö!ja!sen!käyttö!on!jatkuva!huolenaihe!myös!kielitieteen!alalla!

(Rice!2006:!258).!Samaa!kielitieteellistä!termiä!käytetään!kielten!kuvauksessa!usein!

monella!eri!tavalla!riippuen!esimerkiksi!vallalla!olevasta!kielitieteen!traditiosta!sekä!

käsiteltävästä!kieliperheestä.!Ricen!mukaan!(2006:!259)!monimutkainen,!ei;

standardisoitu!termistö!voi!rajoittaa!ihmisten!perehtymistä!kieleen,!jos!he!eivät!ole!

laajalti!tietoisia!kyseisen!kielen!kuvauksissa!käytetystä!termistöstä!ja!sen!vaihtelusta.!

Se!voi!myös!estää!vertailua!kielten!välillä.!Kieliopeissa!käytettävä!termistö!myös!

muuttuu!ajan!myötä,!joka!vaikuttaa!osaltaan!kielioppien!sisältöön!ja!

ymmärrettävyyteen.!Koska!edellä!todetun!mukaisesti!kielitieteellä!on!väistämättä!

vaikutusta!kieltenopetukseen,!siirtyy!tämä!ongelma!myös!edelleen!eteenpäin!

esimerkiksi!pedagogisiin!kielioppeihin.!Koska!yhtenäistä,!opetussuunnitelmaan!

kirjattua!käsitteistöä!ei!ole!olemassa!myöskään!esimerkiksi!suomen!kielen!

opetuksessa,!käsitteistö!voi!vaihdella!oppimateriaalista!toiseen!(Harmanen!2011:!

392).!Rättyän!mukaan!(2014:!6)!onkin!tärkeää,!että!äidinkielen!ja!vieraiden!kielten!

opettajat!keskustelevat!entistä!laajemmin!eri!kielten!opetuksessa!käytettävästä!

metakielestä.!Opettajien!on!myös!tärkeää!ymmärtää,!!kuinka!heidän!valitsemansa!

kielenkäyttö!vaikuttaa!oppimiseen!(Hudson!2004:!123).!Rättyän!mukaan!(2014:!2)!

vieraiden!kielten!kategorioista!keskustelu!on!hyvin!paljon!haasteellisempaa,!jos!

yhteistä!kielitieteellistä!käsitteistöä!opettajan!ja!oppilaiden!välillä!ei!ole.!!

Aina!asia!ei!ole!kuitenkaan!aivan!yksinkertainen,!kuten!voidaan!huomata!esimerkiksi!

japanin!kielen!opetuksen!tapauksessa.!Japanin!opetuksen!tapauksessa!kysymykseksi!

nousevatkin!erityisesti!kategoriat,!joista!ei!ole!suomen!kielellä!aiemmin!puhuttu!ja!

joilla!näin!ollen!ei!ole!omaa,!vakiintunutta!termistöään.!Myös!Suomessa!

kieltenopetuksessa!yleisesti!käytössä!olevat!termit!ja!ryhmittelyt!kuten!adjektiivi,!

demonstratiivi!ja!lukuisat!muut!ovat!alun!perin!klassisten!kielten!kuten!latinan!

opetuksesta!peräisin.!Moselin!(2006:!51)!mukaan!todennäköisesti!mikään!ei!ole!
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vaikuttanut!käsitykseemme!kielestä!yhtä!voimakkaasti!kuin!termistö,!jonka!olemme!

perineet!Kreikasta!ja!Roomasta.!Jopa!kielentutkijoiden,!jotka!pyrkivät!lähestymään!

kieliä!ilman!ennakko;oletuksia,!voi!olla!vaikeaa!päästä!irti!klassisten!kielten!

vaikutuksesta.!Tämän!vuoksi!on!!jo!lähtökohtaisesti!hyvä!suhtautua!varauksella!

perinteisten!termien!täydelliseen!käyttökelpoisuuteen!esimerkiksi!japanin!

kuvaamisen!ja!opetuksen!tapauksessa.!Tätä!ongelmaa!käsittelen!tarkemmin!

seuraavassa!osiossa,!jossa!perehdytään!kielten!vertailtavuuden!teoriaan!sekä!Martin!

Haspelmathin!teoretisoimiin!vertailukäsitteisiin.!

3.6!Kielten!vertailtavuuden!teoria!ja!vertailukäsitteet!

Kielitieteen!metodologiaan!sisältyy!keskeisesti!ongelma!eri!kielten!vertailtavuudesta.!

Tämä!kysymys!olisi!tärkeää!huomioida!myös!vieraiden!kielten!opetusta!ja!

oppimateriaaleja!suunniteltaessa,!sillä!niissä!väistämättä!rakennetaan!jonkinlaista!

siltaa!kahden!eri!kielen!välille.!Vertailevassa!näkökulmassa!kyse!on!siitä,!miten!

samankaltaiseksi!tulkittavissa!oleva!ilmiö!tulisi!identifioida!eri!kielissä!ja!toisaalta!

miten!tulisi!käsitellä!ilmiötä,!jota!toisessa!vertailtavassa!kielissä!ei!esiinny.!

Metodologia,!jolla!kieliä!vertaillaan,!on!rakennettava!teoreettiselle!käsitykselle!

kielellisten!kategorioiden!kieltenvälisestä!luonteesta!(Miestamo!2013:!29).!Tähän!

liittyy!keskeisesti!myös!kysymys!kuvauksessa!käytettävästä!kielitieteellisestä!

termistöstä!ja!kielellisten!ilmiöiden!nimeämisestä.!

Kieliopillisilla!kategorioilla!(grammatical$categories)!tarkoitetaan!eri!sanaluokkia!ja!

kieliopillisia!merkityksiä,!joita!näihin!luokkiin!liitetään!(Brown!&!Miller!2013:!197).!

Kieliopillisia!merkityksiä!ilmaistaan!yleensä!leksikaalisten!sanojen!sijaan!

kieliopillisilla!sanoilla,!affikseilla,!partikkeleilla!ja!muilla!elementeillä!sekä!

sanajärjestyksellä,!ja!ne!liittyvät!kielissä!usein!substantiiveihin!(esimerkiksi!sija)!sekä!

verbeihin!(aikamuoto,!modus,!persoona!ja!niin!edelleen)!(em.).!Niitä!ovat!myös!

esimerkiksi!vertailukonstruktio!tai!eksistentiaalilause.!Kielitypologiassa!on!eri!

koulukuntia,!joista!toiset!painottavat!kielellisten!kategorioiden!universaaliutta!ja!

toiset!kielikohtaisuutta.!Valittu!näkemys!näiden!kategorioiden!kieltenvälisestä!
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statuksesta!eli!siitä,!ovatko!ne!kielille!yhteisiä!vai!eivät,!vaikuttaa!ratkaisevasti!siihen,!

miten!kieliä!voidaan!verrata!keskenään!(Miestamo!2013:!28).!

Länsimaisen!kielitieteen!käsitys!kielten!kategorioiden!universaaliudesta!periytyy!

antiikin!ajoilta.!Kyseisen!universalistisen!kategoriakäsityksen!mukaan!on!olemassa!

kaikille!kielille!yhteisiä!kategorioita,!jotka!ovat!ontologisesti!tai!psykologisesti!tosia!

(Miestamo!2013:!30).!Kielten!eri!kategoriat!ovat!siten!näiden!kategorioiden!

ilmentymiä.!Esimerkiksi!vielä!1800;luvulla!eri!kielten!kielioppeja!kirjoitettiin!

pohjautuen!latinan!kielessä!esiintyviin!kategorioihin!(Miestamo!!2013:!29).!Oletettiin!

siis,!että!kyseiset!kategoriat!ovat!läsnä!kaikissa!muissakin!kielissä,!ja!niitä!

sovellettiinkin!suoraan!muiden!kielten!käsittelyyn.!Toteamuksia!latinasta!pidettiin!

toteamuksina!kielistä!yleisesti!(Halliday!ym.!1964:!143,!Karlsson!2009:!38).!Klassisten!

kielten!kuten!latinan!ja!kreikan!alkuperäiset!teoriat,!kategoriat!sekä!termistö!ovat!

myös!muodostuneet!osaksi!laajempia!yleisiä!kielitieteellisiä!välineitä,!joita!käytetään!

yhä!edelleen!nykypäivänä!modernissa!kielitieteessä!(Dixon!2009a:!71,!Robins!1997:!

31).!Kuten!edellä!todettiin,!tämä!näkyy!myös!koulujen!kieltenopetuksessa.!!

1800–1900;lukujen!vaihteessa!kielitieteessä!esiin!nousi!kuitenkin!vastakkainen,!

kielten!kategorioiden!partikulaarisuutta!korostava!kielitieteen!suuntaus!(Miestamo!

2013:!30).!Tätä!näkemystä!edusti!etenkin!amerikkalainen!strukturalismi.!Kielten!

vertailun!ongelma!havaittiin!etenkin!1950;luvulla!Yhdysvalloissa,!jossa!

deskriptiivinen!eli!kuvaileva!kielitiede!nousi!vastakohdaksi!filologiselle!ja!

historialliselle!tutkimusotteelle!(Karlsson!2006:!32).!Kielten!kuvaamisen!

ongelmallisuus!huomattiin,!kun!Pohjois;Amerikan!mantereen!alkuperäiskielten!

kuvaaminen!todettiin!haasteelliseksi!perinteisten!klassisten!kielten!

kielioppikäsitteistöä!käyttämällä.!Tämä!johtui!etenkin!kielten!rakenteellisista!eroista.!

Suppea!käsitteistö!ei!riittänyt!kuvaamaan!tuntemattomien!kielten!poikkeavia!

kategorioita,!ja!niiden!rakenteen!kuvaaminen!indoeurooppalaisen!mallin!avulla!

osoittautui!vaikeaksi.!Tämän!seurauksena!luotiin!uusia!analyysimenetelmiä!sekä!

kielten!ilmiöiden!luokittelun!teoriaa!ja!taksonomiaa,!joiden!tarkoituksena!oli!laajentaa!

käsitystä!kielten!rakenteiden!monimuotoisuudesta.!Tällä!oli!myös!huomattavia!

seurauksia!yleislingvistisesti!(em.).!Strukturalistit!tulivat!johtopäätökseen,!että!
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jokaisella!kielellä!on!oma!sisäinen!logiikkansa,!ja!kielen!tutkijan!tehtäväksi!jää!löytää!

paras!tapa!sen!kuvaamiseen!(Sandman!2013:!64).!!

Myöhemmin!kielitieteilijöiden!valtavirta!kallistui!jälleen!kohti!universaalisuutta!

korostavaa!käsitystä!(Miestamo!2013:!29).!Myös!kieltenvälisten!yhteyksien!

havainnoiminen!nousi!taas!pinnalle.!1900;luvun!loppupuolella!kielten!kuvaamista!

koskevia!keskusteluita!hallitsi!jossain!määrin!Noam!Chomskyn!johtama!

generatiivinen!kielitieteen!suuntaus.!Chomskylaisen!universaalikieliopin!(Universal$

Grammar)!mukaan!on!olemassa!joukko!synnynnäisesti!hallittuja!kieliopillisia!

kategorioita!sekä!yksinkertainen!kieliopillinen!arkkitehtuuri!eli!niin!kutsutut!

muodolliset!universaalit!(formal$universals),!jotka!määräävät!mahdolliset!kielen!

rakenteet!kaikissa!kielissä.!Näin!universaalit!kielten!kategoriat!olisivat!kaikille!

ihmisille!synnynnäisiä.!Täten!ihmisillä!olisi!jo!syntyessään!tieto!subjektin!kaltaisista!

universaalikieliopin!kategorioista.!Universalistista!kategoriakäsitystä!on!sovellettu!

myös!typologiseen!kielten!tutkimukseen!(Sandman!2013:!65).!Nämä!ennalta!

määritellyt!kategoriat!eivät!kuitenkaan!vastaa!kielten!monimuotoisuuden!

todellisuutta!tai!kykene!kuvaamaan!kieliä!todenmukaisesti!(Haspelmath!2009:!380).!

Kyseinen!näkemys!myös!muodostuu!etupäässä!suurten!indoeurooppalaisten!kielten,!

kuten!englannin,!ominaisuuksille!(Miestamo!2013:!33).!Universalistista!näkemystä!

korostavaa!kielitiedettä!onkin!kritisoitu!siitä,!että!se!on!nostanut!englannin!”uudeksi!

latinaksi”,!jonka!mallia!pyritään!soveltamaan!myös!englannista!huomattavasti!

eroaviin!kieliin!(Sandman!2013:!66).!Hallidayn!ym.!(1964:!140)!mukaan!kielten!

oppikirjojen!kuvaukset!kärsivät!usein!vääränlaisista!kielen!teorian!yleistyksistä;!

joidenkin!piirteiden!oletetaan!olevan!universaaleja,!vaikka!kyseessä!olisi!tietyn!kielen!

partikulaarinen!ilmiö.!

1990–2000;luvuilla!monet!kielentutkijat!ovatkin!alkaneet!jälleen!kyseenalaistaa!

ajatusta!universaalikieliopista!(Sandman!2013:!65).!Nykyisin!vallalla!on!enemmän!

funktionaalinen!näkemys!kielten!toiminnasta!ja!niiden!kuvaamisesta.!Tämä!näkemys!

korostaa!jälleen!kielten!partikulaarista!luonnetta.!Eri!kielten!kieliopit!eivät!siis!ole!

pelkästään!variaatioita!yhteisestä!universaalikieliopista.!Aiempi!klassisten!kielten!

universalistisen!perinteen!vaikutus!kielitieteessä!ja!kielten!kuvaamisessa!on!myös!
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nykyisin!paremmin!tiedostettu,!minkä!ansiosta!aiemmin!vallinnutta,!suppeaa!

käsitystä!voidaan!pyrkiä!välttämään.!Kyseisen!vallalla!olevan!näkemyksen!mukaan!

kieltenvälinen!vertailu!tai!kielen!analyysi!ei!voi!perustua!muodollisiin!kielikohtaisiin!

kategorioihin,!vaan!niillä!tulee!olla!funktionaalinen,!semantiikkaan!pohjautuva!

perustelu!(Crystal!1991:!191–192,!Miestamo!2013:!37).!Emme!voi!etsiä!kielistä!

subjektia!sen!perusteella,!miten!subjektikategoria!käyttäytyy!morfologisesti!ja!

syntaktisesti!englannin!kielessä.!Kielten!kategorioiden!samankaltaisuus!perustuu!

niiden!samankaltaisiin,!funktionaalisiin!ominaisuuksiin.!Tämä!on!syytä!pitää!mielessä!

valikoitaessa!kielen!opetuksessa!käytettävää!termistöä.!Vaikka!ajatus!kielten!välillä!

jaetuista,!yhteisistä!kategorioista!on!kielten!opetuksen!kannalta!hyödyllinen,!on!

löydettävä!oikeanlainen!tasapaino!kielten!välisten!samankaltaisuuksien!etsimisen!ja!

kielikohtaisten!ilmiöiden!kunnioittamisen!välillä.!!

Kielten!ja!niiden!kategorioiden!vertailtavuuden!teoria!pohjautuu!työssäni!Martin!

Haspelmathin!(2009,!2010)!näkemykseen!kielten!kategorioiden!vertailtavuudesta!

kieltenulkoisten!vertailukäsitteiden!(comparative$concepts)!kautta!sekä!hänen!

kehyksistä!vapaan!kieliopin!teoriaansa!(frameworkNfree$grammatical$theory).!

Kehyksillä!(framework)!tarkoitetaan!kompleksista!metakielen!käsitettä,!jonka!on!

tarkoitus!kuvata!kieltä!ja!olla!pätevä!jokaisen!kielen!kohdalla!(Haspelmath!2009:!

377).!Tällaisiin!kehyksiin!tukeutumalla!jätetään!Haspelmathin!mukaan!huomioimatta!

jokaisen!kielen!ja!sen!ilmiöiden!ainutlaatuisuus,!kun!asioita!päädytään!tarkastelemaan!

jonkin!aiemmin!määritellyn,!johonkin!toiseen!kieleen!perustuvan!”kehyksen”!läpi.!

Hänen!mukaansa!(2009:!376)!kieliä!tulisi!kuvata!niiden!omilla!ehdoilla!ilman!

ennakko;oletuksia!niissä!esiintyvistä!ilmiöistä!tai!erilaisten!niin!kutsuttujen!

prestiisikielten,!kuten!englannin,!vaikutusta.!Haspelmathin!mukaan!kieltenvälinen!

vertailu!voi!tapahtua!vertailtukäsitteiden!kautta.!Nämä!vertailukäsitteet!ovat!

universaaleja!konseptuaalis;semanttisia!käsitteitä.!Toisin!kuin!kehykset,!

vertailukäsitteet!on!tarkoitettu!käyttötarkoituksen!mukaan!määriteltäviksi,!jolloin!

tutkija!voi!itse!valita!mieleisensä!tutkittavan!ilmiön!mukaan.!Lisäksi!valittaessa!

tietoisesti!kielenulkoisen!lähestymistavan!kiinnittää!eri!tavoin!huomiota!tutkittavaan!

kohteeseen!ja!huomioi!herkemmin!kielten!eroavaisuuksia.!Tämä!puolestaan!pakottaa!
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miettimään!huolellisesti!analysoitavan!asian!luonnetta!ja!määrittelemään!sen!

mahdollisimman!selkeästi!muidenkin!ymmärrettäväksi.!Sen!sijaan!Haspelmathin!

kuvailemat!deskriptiiviset!kategoriat!tai!kuvauskategoriat!(descriptive$categories)!

ovat!kielikohtaisia!kategorioita,!ja!ne!kuvaavat!kielen!uniikkeja!ilmiöitä,!jotka!ovat!

psykologisesti!tosia.!Deskriptiiviset!kategoriat!ovat!ilmentymiä!teoreettisista!kielten!

kategorioista!(Halliday!ym.!1964:!31).!Ne!eivät!ole!universaaleja!eikä!niitä!voida!

olettaa!löytyvän!kaikista!kielistä,!minkä!vuoksi!ne!on!määriteltävä!jokaisen!kielen!

kohdalla!erikseen.!Kielitypologit!käyttävät!työssään!vertailukäsitteitä,!kun!taas!

yksittäisen!kielen!tutkijat!käyttävät!tutkimansa!kielen!kuvaamiseen!sopivia,!

kielikohtaisia!kuvauskategorioita!(Sandman!2013:!66).!!

Kielikohtaisuuden!huomioivan!lähestymistavan!käyttämättä!jättäminen!johtaa!

sekavuuteen!termistössä,!josta!esimerkiksi!voidaan!nostaa!termin!partikkeli!

käyttäminen!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa.!On!siis!syytä!tarkastella,!

onko!eri!kielten!partikkeleiksi!miellettyjen!rakenteiden!tapauksessa!mielekästä!puhua!

partikkeleista,!sillä!kyseiset!rakenteet!eivät!välttämättä!ole!semanttisesti!ja!

funktionaalisesti!samankaltaisia.!Eri!kielten!partikkeliksi!kutsuttujen!sanojen!

yhtäläisyydet!rajoittuvatkin!lähinnä!niiden!taipumattomuuteen!ja!itsenäisyyteen!

(Crystal!2003:!338).!Hallidayn!ym.!(1964:!31)!mukaan!voidaan!melko!luotettavasti!

olettaa,!että!esimerkiksi!tiettyjen!sanaluokkien!kuten!substantiivin!ja!verbin!ilmiöt!

ovat!löydettävissä!suurimmasta!osasta!kielten!kuvauksia.!Niitä!voidaan!pitää!siis!

kielellisesti!universaaleina!ilmiöinä.!Kuitenkin!jopa!nämä!kielen!perusyksiköt!

tarkoittaisivat!eri!kielissä!hieman!eri!asioita.!Moselin!(2006:!51)!mukaan!termejä!

käyttäessä!on!aina!syytä!huomioida,!että!perinteisiä!kielitieteellisiä!termejä!käytetään!

laajasti!eri!kielitieteen!perinteissä!ja!teoreettisissa!lähestymistavoissa,!jonka!lisäksi!ne!

eivät!tarkoita!kaikissa!kielissä!samaa!asiaa.!Tämän!vuoksi!käytetty!termi!tulee!aina!

määritellä!käyttökontekstissaan;!tähän!kannustaa!myös!Rice!(2006:!259).!

Luodessamme!oppimateriaalia!ja!kielten!kuvauksia!päädymme!helposti!olettamaan,!

että!kohdekieleen!sisältyy!meille!aiemmin!tuttuja!kategorioita!ja!ilmiöitä,!minkä!

vuoksi!pyrimme!antamaan!niille!ennestään!tuttuja!termejä.!!
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Ennakko;oletusten!perusteella!yleistyksen!teon!välttääksemme!vertailun!tulisi!

perustua!ennemmin!Haspelmathin!mainitsemiin!kielenulkoisiin!vertailukategorioihin,!

jotka!realisoituvat!eri!kielissä!eri!tavoin.!Tällainen!näkökulma!on!kuitenkin!

keskeisempi!typologisessa!kielentutkimuksessa!kuin!varsinaisessa!kielenopetuksessa,!

jossa!kielensisäiset!tekijät!ja!rakenteiden!muodot!ovat!luonnollisesti!keskeisiä.!

Haspelmathin!ennakko;oletuksista!vapaa!kielen!havainnointi!koskee!etenkin!kielten!

typologista!tutkimusta,!ja!on!sellaisenaan!melko!äärimmäinen!vaatimus,!joka!on!

toteutettavissa!parhaiten!aiemmin!tuntemattomien!kielten!deskriptiivisessä!

kuvauksessa.!Myös!hän!myöntää,!että!vaatimus!luoda!jokaiselle!kielelle!oma!

kategoriasysteeminsä!on!vaikea!ja!vaivalloinen!työ!(Haspelmath!2009:!383).!Etenkään!

kieltenopetuksen!kannalta!ei!ole!myöskään!mielekästä,!että!jokaisen!kielen!kohdalla!

tulisi!opetella!aivan!uudet!kielitieteelliset!käsitteet.!On!luonnollista,!ettemme!jokaisen!

kielen!kohdalla!kehittele!kokonaan!uutta!termistöä,!vaan!tukeudumme!samoihin!

termeihin!aina!kun!vastaavuuden!aste!on!vähintään!kohtuullinen!(Halliday!ym.!1964:!

31).!Kategorioiden!täydellinen!kielikohtainen!nimeäminen!tekee!kielioppikuvausten!

ja!kielten!vertailun!vaikeaksi!(Miestamo!2013:!35).!Kieliopin!kuvauksessa!on!järkevää!

hyödyntää!typologista!tietoa!ja!paremmin!tunnettujen!kielten!kieliopeista!tuttua!

termistöä,!jotta!kielen!kuvaus!olisi!ymmärrettävissä!mahdollisimman!monelle!(Evans!

&!Dench!2006:!5).!Samoin!Dixonin!peruskielioppiteorian!mukaan!(2009a:!11)!eri!

kielten!samankaltaisista!ilmiöistä!on!hyödyllistä!käyttää!samaa!nimitystä.!

Haspelmathin!mukaan!(2009:!384)!muista!kielistä!voikin!ottaa!oppia,!sillä!kielet!ovat!

lopulta!hämmästyttävän!samanlaisia!rakenteiltaan.!!

Täydellistä!vastaavuutta!ei!kuitenkaan!koskaan!saa!olettaa!edes!läheistä!sukua!

olevien!kielten!kohdalla!(Halliday!ym.!1964:!31).!Laajemmat!vertailukategoriat,!joiden!

kautta!kielten!ilmiöistä!voi!keskustella,!voivat!sisältää!huomattavaa!vaihtelua!

varsinaisten!kielten!kategorioiden!osalta;!saman!vertailukategorian!sisällä!voi!siis!

esiintyä!monenlaisia!ilmiöitä,!joiden!on!tulkittu!edustavan!kyseistä!kategoriaa!mutta!

jotka!eivät!silti!täysin!vastaa!toisiaan.!Samasta!kategorioiden!häilyväisyydestä!

huomauttaa!myös!Graddol!ym.!(2006:!77).!Niiden!rajat!elävät!ja!laajentuvat!jatkuvasti,!

eikä!ole!olemassa!kieliä,!joiden!rakenteet!käyttäytyisivät!täysin!identtisesti.!
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Luonnollinen!ihmiskieli!ei!usein!sovi!ennalta!määriteltyihin!kategorioihin,!ja!vaikka!

sanaluokkien!kaltainen!luokittelu!on!varsin!hyödyllistä!syntaktisen!analyysin!

kannalta,!ei!kuitenkaan!määritelmiin!tule!liiallisesti!jumiutua.!Jonkin!kielen!tietyt!

sanat!ovat!prototyyppisempiä!esimerkkejä!tietystä!funktionaalisesta!domeenista!eli!

merkitysryhmästä!kuin!jonkin!toisen,!mutta!ne!voidaan!silti!katsoa!kuuluvaksi!

samaan!ryhmään.!Kielikohtaisia!kategorioita!on!syytä!nimetä!samoin!kuin!

funktionaalisesti!samankaltaisia!kategorioita!muissa!kielissä.!Tästä!seuraa!adjektiivin!

kaltaisia!vertailukäsitteitä.!

Miten!koulujen!kielenopetukseen!sitten!tulisi!yhdistää!nämä!vaatimukset!ennakko;

oletuksista!vapaasta!kielen!kuvauksesta?!Kouluopetuksessa!tulisi!pyrkiä!käyttämään!

termejä,!jotka!soveltuvat!lukion!B3;kielen!tasoiseen!opetukseen!ja!jotka!

mahdollisuuksien!mukaan!sopisivat!yhteen!opiskelijan!aiemman!kielitietouden!

kanssa.!Japani!ei!ole!ennestään!dokumentoimaton!kieli!eivätkä!sen!ilmiöt!siten!ole!

tutkijoille!”tuntemattomia”,!mutta!myös!oppimateriaaleja!luodessa!on!hyvä!olla!

tietoinen!Haspelmathin!ja!muiden!yllämainittujen!tutkijoiden!esiintuomista!

mahdollisista!ennakko;oletuksista,!jotka!voivat!vaikuttaa!kielen!kuvaamiseen!ja!

esimerkiksi!termistöön!ja!sen!käyttöön.!Haspelmathin!ajatusta!voi!pyrkiä!ainakin!

parhaansa!mukaan!soveltamaan!opiskelijoiden!tason!sekä!kuvauksen!suppeuden!ja!

väistämättömän!yksinkertaistamisen!puitteissa.!Paitsi!opettajien!ja!oppimateriaaleja!

laativien!tahojen,!myös!opiskelijoiden!tietoon!olisi!hyvä!tuoda!ajatus!ennakko;

oletuksista!vapaasta!kielten!havainnoinnista!ja!opastaa!heitä!kieltenulkoisten,!

abstraktien!konseptien!ja!todellisten!kielten!ilmiöiden!eroista:!”Opiskelijoiden!tulisi!(;

;)!oppia!vertailemaan!vaihtelevia!kategorioita!sisältäviä!kieliä!universaalisti!pätevien!

vertailukäsitteiden!avulla”!(Haspelmath!2009:!399).!!

Tämänkaltaisen!ajattelutavan!esiintuominen!on!etenkin!japanin!kaltaisten!kielten!

opetuksessa!varsin!hyödyllistä,!ja!tämän!tietoisuuden!edistäminen!myös!koulutuksen!

alemmilla!tasoilla!ja!nuorempien!opiskelijoiden!parissa!on!kannattavaa.!

Opetushallituksen!opetussuunnitelmauudistuksessa!mainitaan!Aasian!ja!Afrikan!

kielten!oppimistavoitteiden!kohdalla!opiskelijan!kyky!muodostaa!käsitys!kohdekielen!

eurooppalaisista!kielistä!poikkeavista!erityispiirteistä!(Opetushallitus!2015:!118).!
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Kielten!rakenteellisten!erojen!tiedostamisen!kautta!on!mahdollista!laajentaa!omaa!

kielellistä!maailmankuvaansa!ja!irtautua!eurosentrismistä,!jossa!eri!kieliä!

hahmotetaan!johonkin!eurooppalaiseen!kieleen!sopivan!kuvausmallin!kautta.!Voidaan!

puhua!eräänlaisesta!poisoppimisen!prosessista!(Sandman!2013:!67).!Samoin!kuin!

kenttätyötä!tekevien!kielitieteilijöiden,!on!myös!kielten!opiskelijoiden!mahdollista!

irtautua!oman!äidinkielensä!ja!yleisten!valtakielten!käsitteistä!ja!tutustua!

uudenlaiseen!tapaan!hahmottaa!maailmaa.!Opiskelijoilla!on!paljon!potentiaalia!

ymmärtää!myös!heille!ennestään!tuntemattomia!kielen!ilmiöitä,!joten!kieliopin!

kuvaaminen!käyttämällä!väkisin!tutumpia!termejä!ei!ole!mielekästä!ja!voi!jopa!haitata!

oppimista.!Esimerkiksi!Bowringin!&!Laurien!(2004:!xxi)!mukaan!kielen!oppijalle!on!

sitä!parempi,!mitä!aiemmin!opittavan!kohdekielen,!tässä!tapauksessa!japanin,!

kielellisen!systeemin!erot!äidinkieleen!tiedostetaan.!Heidän!mukaansa!tämän!vuoksi!

myös!kielioppia!korostava!lähestymistapa!opetuksessa!on!perusteltu.!Jonkinlaisessa!

ideaalissa!kompromississa!sopiviksi!todetut,!aiemmin!opitut!tutut!käsitteet!limittyvät!

uusiin,!kyseisen!kielen!ilmiöitä!kunnioittaviin!ja!niitä!todenmukaisesti!kuvaaviin!

käsitteisiin!oppilaiden!tason!ja!taitojen!rajoissa.!

3.7!Terminologinen!työ!!

Yhtenä!teoreettisena!sekä!metodologisena!kehyksenä!työssäni!on!terminologinen!

tutkimus,!johon!myös!termistön!analysoinnin!metodini!pohjautuu.!Sanastotyöllä!tai!

terminologisella!työllä!tarkoitetaan!tietyn!erikoisalan!käsitteiden!ja!niiden!nimitysten!

systemaattista!keräämistä,!analysointia!ja!esittämistä!(Cabré!1999:!115,!Tieteen!

termipankki:!Terminologiaoppi:!sanastotyö).!Sanastotyön!eri!työvaiheita!ovat!

esimerkiksi!määritelmien!kirjoittaminen!sekä!sopivien!nimitysten!valinta.!Näin!ollen!

sanastotyöhön!kuuluu!myös!pedagogisessa!kieliopissa!käytettävien!kielitieteellisten!

termien!määrittely!ja!valikointi.!

Terminologisessa!työssä!tarvitaan!kolmentyyppistä!tietoa:!tietoa!itse!terminologian!

teoriasta,!kyseessä!olevasta!erikoisalasta!sekä!kielestä!tai!kielistä,!joita!käytetään!ja!

joilla!termejä!luodaan!(Cabré!1999:!118).!Terminologisen!työn!näkemyksen!mukaan!

termejä!ei!voi!luoda!tyhjästä!tarpeen!mukaan,!vaan!ne!on!kerättävä!olemassa!olevista!
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teksteistä!(Cabré!1999:!115).!Kuitenkin!asiaan!on!luotava!uusi!lähestymistapa,!jos!

olemassa!olevaa!termistöä!ei!ole!olemassa!tai!se!on!hyvin!harhaanjohtavaa.!Se,!että!

tietty!erityiskieli!ja!termistö!ovat!olemassa!jollain!alalla,!ei!tarkoita!että!käytössä!oleva!

termistö!on!paras!mahdollinen!kyseiseen!käyttötarkoitukseen!(Cabré!1999:!116).!

Tämä!ongelma!on!selkeästi!nähtävissä!Suomen!japanin!kielen!opetuksessa,!jossa!

termistö!on!pahimmillaan!hyvin!epäyhtenäistä!ja!eri!opettajat!saattavat!käyttää!eri!

kieliopillisista!ilmiöistä!itse!muotoilemiansa!termejä.!Tämä!on!yhtenäisen!

kielenopetuksen!kannalta!ongelmallista.!Jonkin!ilmauksen!puuttuminen!on!aukko!

termistössä,!ja!silloin!on!luotava!käyttöön!neologismi!eli!uudissana,!jolla!tarkoitetaan!

tietoisesti!luotua!tai!kieleen!hiljattain!tullutta!sanaa!(Cabré!1999:!116).!!

Tässä!työssä!japanin!kielen!opetuksessa!käytettävää!kielitieteellistä!termistöä!

tarkastellaan!terminologisen!työn!metodin!kautta,!tarkoituksena!luoda!yhtenäinen!ja!

edustava!termistö!kielen!opetuksen!käyttöön.!Tarkastelen!työssäni!asiaa!nimenomaan!

suomalaisen!koulumaailman!ja!opetuksen!kontekstissa!sekä!vieraan!kielen!

opettamisen!käytäntöjen!näkökulmasta,!liittäen!kielitieteellisen!teorian!suoraan!

käytäntöön.!Opetuksessa!käytettävän!kielitieteellisen!termistön!on!tarpeen!olla!

yhdenmukaista!ja!oppimista!edistävää.!Kielenoppijoiden!aiemmin!hankitun!kielellisen!

tietoisuuden!hyödyntämisen!vuoksi!on!syytä!mahdollisuuksien!mukaan!käyttää!

vanhastaan!tuttuja!termejä!myös!japanin!opetuksessa.!On!kuitenkin!tärkeää!myös!

kunnioittaa!japanin!kielen!kielikohtaisia!kategorioita!ja!välttää!niiden!pakottamista!

epäsopiviin!kuvauksiin!yksinkertaistamisen!tai!kompromissin!nimissä.!Sellaisia!kielen!

ilmiöitä,!joille!ei!esimerkiksi!suomen!kielessä!tai!Suomessa!yleisimmin!opetettavissa!

kielissä!ole!vastinetta!ja!näin!ollen!olemassa!olevaa!vakiintunutta!suomenkielistä!

termiä,!tarkastellaan!yksitellen,!ja!selkeyden!ja!rakenteen!funktion!kannalta!edustavin!

termi!pyritään!valikoimaan!aiemmin!oppimateriaaleissa!ehdotettujen!joukosta!tai!

muodostamaan!muuten!perehtymällä!esimerkiksi!rakenteen!funktioon!ja!

japaninkieliseen!alkuperäistermiin.!!
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4!Aineisto!ja!tutkimusmetodit!

Seuraavassa!osiossa!esittelen!tutkimukseni!aineistona!toimivia!suomenkielisiä!

japanin!oppikirjoja!ja!kielioppimateriaalia!sekä!metodia,!jota!aion!tutkimuksessani!

soveltaa.!Selvitän!myös!kriteereitä,!joiden!perusteella!termistöä!tulisi!mielestäni!

valikoida.!

4.1!Aineisto:!Suomenkieliset!japanin!oppimateriaalit!

Tutkimuksen!aineistona!toimivat!tähän!mennessä8!julkaistut!suomenkieliset!japanin!

kielen!oppikirjat!ja!oppikirjasarjat.!Näiden!lisäksi!aineistoon!on!sisällytetty!joitakin!

muita!suomenkielisiä!kielioppimateriaaleja,!esimerkiksi!Helsingin!yliopiston!japanin!

luennoilla!käytettyjä!kielioppimateriaaleja.!Ensimmäisen!suomenkielisen!ja!

suomalaisille!suunnatun!japanin!oppikirjan!laati!Tadaaki!Kawata!vuonna!1979.!Hän!

myös!toimi!Helsingin!yliopistossa!japanin!kielen!opettajana!(kts.!osio!2.1).!Kirjasta!on!

sittemmin!otettu!useita!painoksia!sisällön!muuttumatta.!Tässä!työssä!aineistona!on!

Kawatan!Japanin$kieli!;oppikirjan!vuoden!2009!painos.!Myöhemmin!suomenkielisiä!

oppimateriaaleja!ovat!laatineet!myös!muut!japanin!kielen!opettajat.!Niistä!tässä!

työssä!ovat!mukana!seuraavat!suomeksi!julkaistut!oppikirjat:!!Takako!Karppisen!

Japanin$kielen$alkeet$1!!(2011)!ja!Japanin$kielen$alkeet$2!(2010),!Virpi!Seritan!Konnichi$

wa$–$Japania$aikuisille!(2012)!sekä!Konnichi$wa$2!;kirjan!toistaiseksi!julkaisemattomat!

kielioppimateriaalit,!Pia!Matilaisen!ja!Virpi!Seritan!Michi$1$–$Tie$japanin$kieleen!(2009)!

ja!Michi$2$–$Vuosi$Japanissa!(2012)!sekä!Junichiro!Okuran!Elävää$japania$1!(2011)!ja!

Elävää$japania$2!(2012).!Näistä!teoksista!Karppisen,!Matilaisen!&!Seritan!sekä!Okuran!

oppikirjat!on!suunnattu!kaikenikäisille!oppijoille.!Seritan!kirja!on!suunnattu!erityisesti!

aikuisille!kielenoppijoille,!ja!se!painottaa!Japanissa!käytävässä!liiketoiminnassa!

tarvittavaa!kielitaitoa.!Näiden!kirjojen!lisäksi!tutkimuksessa!mukana!on!Junko!Sopon!

laatima,!Oulun!yliopiston!oppimateriaalina!käytössä!oleva! Watashi$

no$nihongo$kyōshitsu$–$Japanin$kielen$alkeiskurssi!(2014).!Tarkastelen!myös!Helsingin!

yliopiston!maailman!kulttuurien!laitoksen!japanin!opetuksessa!vuosina!2010–2011!

käytettyjä!kielioppimonisteita,!jotka!on!luonut!japanin!kieltä!opettanut!Outi!
########################################################
8!Maaliskuu!2016.!
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Smedlund9,!sekä!Riikka!Länsisalmen!vuonna!2014!opetuksessaan!käyttämiä!japanin!

kielioppimateriaaleja10.!Sopon,!Smedlundin!ja!Länsisalmen!materiaalit!on!suunnattu!

yliopisto;opiskelijoille,!joista!etenkin!Smedlundin!ja!Länsisalmen!Aasian!

tutkimuksessa!japanin!pääkielekseen!valinneiden!oppilaiden!tarkoitus!on!opiskella!

japanin!kieltä!vakavissaan!ja!nopeasti!edeten.!Varsinaisten!japanin!kielioppikirjojen!

lisäksi!Suomessa!on!julkaistu!oppimateriaaleja!japanin!hiragana;!ja!katakana;

tavumerkistöistä,!esimerkiksi!Kumi!Araki;Masosen!Hiragana$ja$katakana$–$Opas$

japanilaisen$tavukirjoituksen$maailmaan.!Lisäksi!suomeksi!on!julkaistu!muuta!japanin!

kieleen!ja!sen!opiskeluun!liittyvää!materiaalia,!kuten!sanakirjoja.!Muita!kuin!

varsinaisia!japanin!opetukseen!tarkoitettuja!pedagogisia!kielioppimateriaaleja!ei!ole!

sisällytetty!tähän!työhön.!!

Esimerkiksi!Helsingin!yliopistossa!on!aiemmin!käytetty!alkeiskursseilta!lähtien!

kokonaan!japaninkielistä!materiaalia,!jonka!tueksi!opettajat!ovat!tavallisesti!tehneet!

omia!suomenkielisiä!kielioppimonisteitaan.!Tulevaisuudessa!virallisen!

opettajakoulutuksen!alkaessa!myös!Suomessa!pelkkä!japaninkielinen!termistö!ja!sen!

hallinta!ei!enää!riitä,!vaan!opettajien!on!omaksuttava!myös!suomenkielinen!termistö.!

Peruskoulun!ja!lukion!opiskelijoiden!iän!ja!oppimisen!tason!huomioiden!on!tärkeää!

tarkastella,!mikä!merkitys!nimenomaan!äidinkielisillä!oppimateriaaleilla!ja!niiden!

kehittämisellä!on!kieltenopetuksen!kannalta.!Kuten!edellä!mainittiin,!etenkin!

rakenteellisesti!kaukana!toisistaan!olevien!kielten!tapauksessa!kielioppiselitysten!

tarve!on!suuri.!Japanin!tapauksessa!oppimista!vaikeuttaa!lisäksi!monimutkainen!ja!

vieras!kirjoitusjärjestelmä,!joka!kielen!oppijan!tulee!omaksua.!Ducher!&!Tucker!ovat!

todenneet!(1997:!36),!että!etenkin!nuoremmilla!lapsilla!äidinkielisen!ohjeistuksen!

merkitys!oppimisessa!on!huomattava,!ja!materiaali!saadaan!helpommin!hallintaan.!

Itä;Aasian!tutkimuksen!professorin!Juha!Janhusen!mukaan!(Cairns!2010:!56)!hyvä!

äidinkielellä!tarjottava!opetus!on!yksi!keskeisimpiä!valtteja!kielen!oppimiseen!etenkin!

alkeistasolla.!Jos!”tavallinen!kansalainen”!haluaa!perehtyä!japanin!kieleen,!on!
########################################################
9!Smedlundin!kursseilla!oli!käytössä!päivittämätön,!epävirallinen!materiaali,!jotka!hän!oli!alun!perin!
laatinut!luentorungoksi!Japani!1!ja!Japani!2!;kursseille!vuosina!2004–2005.!!
10!Länsisalmi!aloitti!toimessaan!japanin!kielen!yliopistonlehtorina!"puhtaalta!pöydältä"!syksyllä!2013!
vailla!aiempaa!käytössä!ollutta!suomenkielistä!materiaalia,!ja!kirjoittaa!nyt!pedagogista!
kielioppimateriaalia!suomeksi!(kirjallinen!tiedonanto!27.10.2015).!
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oppikirjojen!hänen!mukaansa!hyvä!olla!äidinkielisiä.!Erikoisalan!akateeminen!

opiskelija!sen!sijaan!selviää!myös!muunkielisillä!lähteillä!(tosin!esimerkiksi!myös!

englanninkielisissä!materiaaleissa!termistö!ja!selitykset!vaihtelevat!huomattavasti!

julkaisusta!toiseen).!!

Suomenkielistä!materiaalia!ja!termistöä!luodessa!on!myös!mahdollista!ohittaa!muiden!

kielten!mahdollisesti!sekoittava!vaikutus!oppimiseen!sekä!vieraskielisen!termistön!

hankaluus.!Opettajalla!on!materiaalia!luodessaan!mahdollisuus!kiinnittää!huomiota!

asioihin,!jotka!ovat!juuri!suomenkielisille!opiskelijoille!haastavia!hahmottaa.!Tämän!

vuoksi!suomenkielisten!materiaalien!käytöllä!on!selkeä!etu!esimerkiksi!

englanninkielisiin!oppikirjoihin!verrattuna.!Korkeammilla!tasoilla!ja!

intensiivisemmässä!kielenopetuksessa!on!toki!luontevaa!totutella!käyttämään!

kohdekielistä!oppimateriaalia,!mutta!B3;tasoisessa!kouluopetuksessa!

suomenkielisten!materiaalien!käyttö!on!perusteltua.!!

Tulevaisuuden!kannalta!eräs!keskeinen!tavoite!olisi!myös!luoda!internetissä!

julkaistava,!suomenkielisen!kielitieteellisen!termistön!hakemisto!yleiseen!japanin!

opetuksen!käyttöön.!Tästä!olisi!suurta!apua!kielen!opiskelijoille,!sillä!yläasteen!ja!

lukion!oppimateriaaleihin!on!tuskin!mahdollista!sisällyttää!kattavaa!hakemistoa!

erilaisista!kielen!kategorioista!ja!niistä!käytetyistä!termeistä.!Vaikka!kyse!on!yläasteen!

ja!lukion!kielen!opetuksesta,!on!opiskelijoilla!silti!hyvä!olla!saatavilla!riittävästi!myös!

syvemmän!tason!kielitieteellistä!tietoa!kohdekielestä.!Myös!kyseisen!hakemiston!

suunnittelussa!ja!koostamisessa!olisi!tästä!opinnäytetyöstä!oletettavasti!hyötyä.!!

4.2!Tutkimusmetodi!

Tutkimusmetodina!tässä!opinnäytetyössä!on!aineiston!vertailu!ja!terminologinen!työ.!

Vertailen!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!esiintyvää!termistöä!ja!

tarkastelen,!mitkä!termit!ovat!suhteellisen!yhdenmukaisia!ja!missä!taas!esiintyy!

paljon!vaihtelua.!Keskityn!tarkastelussa!etenkin!sellaisiin!japanin!kielen!ilmiöihin,!

joista!puhuminen!suomen!kielellä!on!osoittautunut!erityisen!hankalaksi!tai!

vaihtelevaksi.!Tarkastelen!ongelmalliseksi!osoittautuneiden!japanin!rakenteiden!

funktioita!ja!arvioin,!mikä!termi!kuvastaisi!sen!merkitystä!parhaiten!ja!olisi!samalla!
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käyttökelpoisin!B3;tason!kielenopetuksessa.!Lisäksi!tarkastelen!myös,!minkälaisiin!

rakenteisiin!kyseisellä!termillä!viitataan!muissa!kielissä,!esimerkiksi!suomessa!ja!

englannissa.!Pohjana!ovat!yleisesti!kielitieteellisessä!tutkimuksessa!käytössä!olevat!

määritelmät.!Kategorisointi!perustuu!Haspelmathin!aiemmin!mainittuun!(kts.!osio!

3.6)!ajatukseen!siitä,!että!laajempien!vertailukäsitteiden!avulla!määriteltävissä!

konkreettisissa!kielten!kategorioissa!voi!esiintyä!vaihtelua,!mutta!ne!voidaan!

luokitella!samankaltaisiksi!ilmiöiksi,!kunhan!kategoriat!vastaavat!toisiaan!riittävän!

hyvin.!Toisaalta!silloin!kun!jokin!kielen!ilmiö!ei!sovi!aiemmin!määriteltyyn!

vertailukäsitteeseen,!on!syytä!lähestyä!sitä!toiselta!kannalta!ilman!ennakko;oletuksia.!

Lisäksi!tarkastelen!myös!japaninkielisiä!alkuperäistermejä,!jotka!perustuvat!japani!

vieraana!kielenä!( !nihongo)!;opetuksessa!käytössä!oleviin!termeihin.!

Suomenkielisen!peruskoulu;!ja!lukiotason!opetuksen!kannalta!osa!japaninkielisistä!

termeistä!voi!kuitenkin!osoittautua!merkityksiltään!sisällöttömiksi!ja!hämäriksi,!jonka!

vuoksi!niiden!käyttöä!tulee!jollain!tavalla!perustella.!Terminologisen!työn!metodia!

käyttäen!valikoin!lopuksi!termeistä!parhaiten!edustavat.!

Vertailussa!käytettävistä!teoksista!Hasegawa!(2015),!Iwasaki!(2013)!ja!McGloin!ym.!

(2014)!edustavat!kielitieteellistä,!deskriptiivistä!japanin!kielen!kuvausta.!Nämä!

teokset!on!valittu!työhön!sen!vuoksi,!että!ne!edustavat!mahdollisimman!ajankohtaista!

näkemystä!japanin!kielestä.!Lisäksi!ne!ovat!tuoreutensa!vuoksi!helposti!saatavilla!

myös!esimerkiksi!japanin!opiskelijoille.!Shibatani!(1990)!on!eräänlainen!

klassikkokuvaus!japanin!kielestä11.!Kaiser!ym.!(2002)!on!enemmän!hakuteos,!joka!

esittelee!aakkosjärjestyksessä!hyvin!kattavasti!eri!japanin!rakenteita.!Vertailun!vuoksi!

mukaan!on!otettu!myös!Bowringin!&!Laurien!(2004)!kirjoittama!englanninkielinen!

japanin!oppikirja!An$Introduction$to$Modern$Japanese$N$Book$One:$Grammar$Lessons,!

joka!on!luotu!Cambridgen!yliopiston!japanin!pääaineopintojen!oppikirjaksi.!R.!M.!W.!

Dixon!(2009a,!2009b,!2012)!edustaa!peruskielioppiteoriaa!eli!sitä,!miten!kieliä!

nykyisin!yleisimmin!kuvataan.!Yleinen!kielitieteellinen!termistö!perustuu!Dixonin!

########################################################
11#Eräs!keskeinen!klassikkoteos!on!myös!Samuel!Martinin!A$Reference$Grammar$of$Japanese!(1975),!
johon!esimerkiksi!Shibatani!(1990)!ja!Iwasaki!(2013)!viittaavat.!Se!on!kuitenkin!kielen!opiskelijoille!
hankalasti!saatavilla!sekä!tyyliltään!varsin!vaikeaselkoinen.!Tähän!työhön!on!sisällytetty!japanin!
kuvauksia,!joista!voi!olla!hyötyä!myös!lukio;opiskelijoille.!
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lisäksi!teoksiin!Brown!&!Miller!(2013):!The$Cambridge$Dictionary$of$Linguistics!ja!

Matthews!(2007):!Oxford$Concise$Dictionary$of$Linguistics$sekä!Tieteen!termipankin12!

määritelmiin.$Japaninkieliset,!kielitieteelliset!termit,!jotka!ovat!käytössä!japani!

vieraana!kielenä!;opetuksessa,!perustuvat!teokseen!Ogawa!(1982):! !

Nihongo$kyōiku$jiten$(Encyclopedia$of$Japanese$Langugage$Teaching).!Suomen!kielen!

rakenteita!tarkasteltaessa!lähteenä!toimii!Fred!Karlssonin!Suomen$peruskielioppi$

(2009).!

Suomessa!vastaavaa!tutkimusta!ei!ole!aiemmin!tehty!japanin!kielen!opetukseen!ja!

japanin!oppimateriaaleihin!liittyen,!mutta!Seki!&!Saiki!(1986)!ovat!suorittaneet!japani!

vieraana!kielenä!(nihongo)!;oppimateriaalien!termistön!vertailua!keskittyen!etenkin!

eri!verbimuodoista!käytettävään!termistöön!ja!sen!vaihteluun.!Lisäksi!he!tutkivat!

kahden!adjektiiviryhmän!nimityksiä!sekä!puheen!rekistereistä!käytettäviä!termejä.!

Heidän!tuloksiaan!sisällytetään!myös!vertailun!vuoksi!niihin!johtiin,!joissa!ne!ovat!

relevantteja.!Tämä!tutkimus!voi!olla!hyödyllinen!myös!muille!japanin!opetuksen!

termien!parissa!työskentelevälle.!

Tutkimuksessani!keskityn!nimenomaan!kieliopin!ja!sen!opetuksessa!käytettävän!

kielitieteellisen!termistön!analysoimiseen!ja!kehittämiseen.!Tähän!sisältyy!

morfosyntaktisten!ilmiöiden!lisäksi!muitakin!kielen!erityispiirteitä.!Kieliopin!osalta!

keskityn!vain!alemmilla!tasoilla!ja!keskitasolla13!läpikäytävään!kielioppiin!ja!

kielellisiin!kategorioihin,!sillä!toistaiseksi!suomeksi!on!olemassa!vain!tämän!tason!

oppimateriaaleja.!Myös!työn!laajuuden!rajoittamiseksi!jonkinlainen!rajaus!vain!

tiettyjen!keskeisimpien!ilmiöiden!tarkasteluun!on!välttämätön.!Toivon!kuitenkin!tässä!

työssä!muodostavani!jonkinlaisen!alustavan!termien!arvioinnin!ja!valikoinnin!

menetelmän,!jota!voidaan!tulevaisuudessa!hyödyntää!laajemminkin!oppimateriaaleja!

suunnitellessa.!Fonologian!kaltaisia!kielen!osa;alueita!en!käsittele!tässä!työssä,!vaikka!

kielikohtaisten!kategorioiden!huomioiminen!myös!fonetiikan!ja!fonologian!

kuvaamisessa!onkin!tärkeää!(Haspelmath!2010:!668).!Japanin!kielen!fonologiasta!

########################################################
12!Verkossa:!http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/en!(23.2.2016).!
13#Kts.!esim.!tasot!A1;A2!sekä!myös!B1!eurooppalaisesta!kielitaidon!viitekehyksestä!(Suomessa!laadittu!
sovellus):!http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf!(4.3.2016).!!
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sekä!kirjoitusjärjestelmästä!puhuttaessa!käytössä!ovat!suhteellisen!vakiintuneet,!

suomalaiselle!opiskelijalle!varsin!ymmärrettävät!termit.!Esimerkiksi!japanin!kielen!

fonologiaan!keskeisesti!liittyvät!ilmiöt!kuten!diftongi!ja!geminaatta!eli!

kaksoiskonsonantti!ovat!suomen!kielen!äidinkieliselle!puhujalle!suhteellisen!tuttuja!

käsitteitä.!Japanin!ortografiasta!puhuttaessa!käytössä!ovat!yleensä!japaninkieliset!

alkuperäistermit!eli!kanjit!tai!kanji;merkistö!sekä!hiraganat!ja!katakanat14!tai!

hiragana;!ja!katakana;merkistöt15.!Länsimaisista!aakkosista!puhutaan!toisinaan!

termillä!roomaji,!viitaten!latinalaisten!aakkosten!toiseen!nimitykseen,!roomalaisiin!

aakkosiin!(Roman$alphabet).!

4.3!Kriteerit!kielitieteellisen!termistön!muodostamiseksi!

Opetuksessa!käytettävän!kielitieteellisen!termistön!valinta!perustuu!useisiin!eri!

kriteereihin,!jotka!pohjautuvat!yleisempään!terminologiseen!työhön!ja!joita!pyrin!

noudattamaan!termien!analysoinnissa!ja!muotoilussa.!Hyvä!termi!antaa!asiaan!

perehtymättömällekin!oikean!mielikuvan!käsitteestä!(Tekniikan!sanastokeskus!1988:!

73).!Muita!hyvän!termin!ominaisuuksia!ovat!esimerkiksi!johdonmukaisuus,!

tarkoituksenmukaisuus!niin,!ettei!sen!käyttö!aiheuta!haitallisia!tai!vääriä!

mielleyhtymiä,!erottuvuus,!lyhyys!ja!mieluiten!omakielisyys!(Tekniikan!sanastokeskus!

1988:!79).!!

Edellä!esiteltyjen!suuntaviivojen!mukaan!olen!määritellyt!termistön!valitsemisen!

kriteerit!seuraavasti.!Termien!tulee!olla!ymmärrettäviä,!huomioiden!myös!sen!tason!

jolla!kieltä!tullaan!tulevaisuudessa!opettamaan.!Tähän!liittyy!myös!Haspelmathin!

(2010:!674)!esiintuoma!läpinäkyvyys,!joka!tekee!termien!muistamisesta!helpompaa.!

Termien!tulee!mahdollisuuksien!mukaan!kuvata!jollain!tavalla!rakenteen!funktiota!

eikä!ainoastaan!ottaa!kantaa!sen!muotoon,!sillä!tämä!auttaa!ymmärtämään!myös!

rakenteen!käyttötarkoitusta.!On!myös!eduksi,!jos!termi!liittyy!jollain!tapaa!

mielekkäästi!aiemmin!opittuun.!Tähän!liittyy!Haspelmathin!(2010:!674)!ajatus!

kielenulkoisiin!vertailukäsitteisiin!liittyvien!termien!suosimisesta,!sillä!ne!edistävät!

########################################################
14!Esim.!Serita!(2012).!
15!Esim.!Okura!(2011),!Karppinen!(2011).!Kts.!myös!Araki;Masonen!(2006).!



! 49!

kommunikaatiota!kielen!asiantuntijoiden!välillä.!Haspelmath!puhuu!näkemyksessään!

lähinnä!typologiseen!tutkimukseen!perehtyneistä!kielitieteilijöistä,!mutta!omasta!

mielestäni!myös!tietyn!kielen!hallitsevat!opettajat!ja!kielen!opiskelijat!voidaan!hyvin!

määritellä!tässä!tapauksessa!kieliasiantuntijoiksi,!verrattuna!ihmisiin!jotka!eivät!ole!

perehtyneet!kyseiseen!kieleen!millään!tasolla.!Aiemman!lisäksi!termin!tulee!kuitenkin!

myös!Haspelmathin!ajatusten!mukaisesti!kunnioittaa!kielestä!löytyviä!ilmiöitä!eikä!

pakottaa!niitä!sellaisiin!luokitteluihin!joihin!ne!eivät!kuulu.!Tämä!laajentaa!myös!

opiskelijan!käsitystä!kielellisistä!ilmiöistä!ja!siitä,!minkälaisia!kategorioita!kielissä!voi!

olla!esimerkiksi!eurooppalaisen!kontekstin!ulkopuolelle!siirryttäessä.!!

On!myös!syytä!pitää!mielessä,!että!termien!yhdenmukaisuus!on!niin!ikään!keskeinen!

kriteeri.!Termistön!hajanaisuus!Suomen!japanin!kielen!opetuksessa!on!ongelma,!jonka!

pohjalta!tämä!tutkimustyö!on!saanut!alun!perin!alkunsa.!Vakiintuneeseen!B3;kielen!

opetukseen!siirryttäessä!on!tärkeää,!että!opetus,!mukaan!lukien!opetuksessa!

käytettävät!termit,!ovat!mahdollisimman!yhdenmukaisia!ja!samoin!perustein!valittuja.!

Toisinaan!on!syytä!miettiä,!onko!esimerkiksi!laajalti!käyttöön!omaksuttu!ja!

suhteellisen!vakiintunut!termi!parempi!vaihtoehto!kuin!väkisin!luotu!hankala!

kielitieteellinen!termi,!joka!on!tarkasti!osuva!mutta!tekee!rakenteen!hahmottamisesta!

ja!oppimisesta!opiskelijalle!vaikeampaa.!Tämän!vuoksi!tarkastelen!myös!sitä,!olisiko!

joissain!tapauksissa!luontevampaa!käyttää!jotakin!yleisessä!käytössä!olevaa!

”epävirallista”!termiä.!

5!Aineiston!analyysi!!

Tässä!osiossa!tarkastelen!aineiston!vertailun!kautta!japanin!opetuksessa!käytettävää!

termistöä.!Aluksi!käsittelen!termistöä,!joka!osoittautui!aineiston!tarkastelussa!

yhtenäiseksi!ja!kuvattavan!kategorian!kannalta!osuvaksi!ja!selkeäksi!ja!täten!

käyttökelpoiseksi.!Monien!rakenteiden!tapauksessa!on!mahdollista!verrata!niitä!myös!

esimerkiksi!suomen!tai!englannin!samankaltaisiin!ilmiöihin.!Ongelmallisiksi!tai!

epäselviksi!osoittautuneiden!kategorioiden!tapauksessa!typologinen!vertailu!

käsiteltävistä!rakenteista,!kuten!kopulasta!ja!partikkeleista,!on!tarpeen,!jotta!kykenen!

tarkastelemaan!sitä,!miten!sopivia!kyseiset!termit!ovat!japanin!kielen!yhteydessä.!!
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Koska!minulla!ei!ole!tietoa!siitä,!minkälaista!lisämateriaalia!japanin!opettajat!

mahdollisesti!käyttävät!oppitunneillaan,!otan!termistön!osalta!kantaa!vain!aineistoksi!

valikoiduissa!oppimateriaaleissa!esiintyneisiin!nimityksiin.!On!kuitenkin!mahdollista,!

että!joitain!kielioppiasioita!selitetään!syvällisemmin!esimerkiksi!verkossa!olevan!

oheismateriaalin!avulla.!Tämän!lisäksi!asioita!käsitellään!luonnollisesti!myös!

oppitunneilla.!

5.1!Aineistossa!esiin!tulleet!yhtenäisyydet!

On!olemassa!valikoima!niin!sanottuja!kielen!ydinilmiöitä,!joilla!on!tapana!olla!varsin!

samanlaisia!maailman!kielissä;!näitä!ilmiöitä!ovat!esimerkiksi!sanaluokat!kuten!

substantiivit!ja!verbit!(Dixon!2009a:!37–38)!sekä!demonstratiivit!ja!pronominit!

(Haspelmath!2010:!669).!Kriteerit!niiden!määrittelemiseksi!kuitenkin!vaihtelevat.!

Aineistoa!tarkastelemalla!on!nähtävissä,!että!suomenkielisessä!japanin!

opetusmateriaalissa!esiintyvä!kielitieteellinen!termistö!jakautuu!kahteen!luokkaan:!

maailman!kielissä!yleisiin!vertailuluokkiin,!joista!käytetään!”yleisiä”!ja!vakiintuneita!

termejä,!sekä!kielikohtaisiin!ilmiöihin,!joita!varten!opettajat!sekä!kielioppien!

kirjoittajat!ovat!joutuneet!luomaan!Haspelmathin!tarkoittamia!deskriptiivisiä!

käsitteitä.!Alla!käsitellään!niitä!kielen!ilmiöitä,!joiden!termistö!on!

opetusmateriaaleissa!suhteellisen!yhtenäistä!ja!kuvastaa!käsiteltävää!rakennetta!ja!

sen!funktiota!suhteellisen!hyvin.!

5.1.1!Pronominit!

Pronominit!muodostavat!nominaalisen!sanaluokan,!jonka!jäsenet!ensisijaisesti!

viittaavat!johonkin!tarkoitteeseen!(Tieteen!termipankki:!pronomini).!Tyypillisimmin!

niiden!tehtävä!on!korvata!substantiivilauseke!(Matthews!2007:!323).!Ne!ovat!

morfosyntaktisesti!samankaltaisia!substantiivien!kanssa!(Iwasaki!2013:!59).!Karlsson!

(2009:!180)!erottelee!suomesta!viisi!pronominien!alaluokkaa:!persoonapronominit,!

demonstratiivipronominit,!interrogatiivipronominit,!indefiniittipronominit!sekä!

relatiivipronominit.!Dixonin!mukaan!(2009a:!114)!tämä!on!perinteisen!kieliopin!

käsitys,!jossa!yleisnimikkeen!pronomini!alle!listataan!erilaisia!alakatetegorioita.!

Dixonin!peruskielioppiteoriassa,!jota!käytetään!yleisimmin!kielten!kuvaukseen!
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nykypäivänä,!pronomineilla!viitataan!ainoastaan!persoonapronomineihin.!Tässä!

työssä!seurataan!Dixonin!määritelmää.!

Persoonaan!viittaavien!pronomien!ryhmän!tarkka!määrittely!japanin!kielessä!ei!

kuitenkaan!ole!yksinkertaista,!ja!niiden!eri!muotojen!joukko!ensimmäisessä,!toisessa!

ja!kolmannessa!persoonassa!on!paljon!laajempi!kuin!esimerkiksi!suomessa.!Yleisesti!

määriteltynä!persoonapronominit!ovat!pronomineja,!jotka!viittaavat!persooniin!ja!

erottelevat!niitä!(Matthews!2007:!296);!suomessa!niitä!ovat!esimerkiksi!minä,$hän!ja!

te.!Japanissa!persoonapronominien!( !ninshō$daimeishi,!’persoonan!

pronomini’,!Ogawa!1982:!112)!muoto!ja!käyttö!riippuvat!esimerkiksi!puhujan!ja!

kuulijan!sukupuolesta!sekä!vielä!painokkaammin!puhujan!ja!kuulijan!suhteen!

muodollisuuden!asteesta!sekä!itse!puhetilanteesta!(Kaiser!ym.!2002:!!370).!Etenkin!

muodollisissa!tilanteissa!niiden!käyttöä!vältetään.!Kaikkia!eri!pronomineja!ei!tässä!

työssä!ole!mahdollista!listata;!mainittakoon,!että!minä!voi!japanissa!olla!kontekstista!

ja!puhujasta!riippuen!esimerkiksi! !( )!watakushi$(sukupuolineutraali,!

muodollinen),! !boku!(maskuliininen/poikamainen,!epämuodollinen)!tai! !

atashi!(korostetun!feminiininen,!epämuodollinen).!Japanin!kieli!ja!erityisesti!sen!

persoonaan!viittaavat!pronominit!ovat!hyvin!herkkiä!ellipsille!(McGloin!ym.!2014:!7);!

sillä!tarkoitetaan!jonkin!elementin!poisjäämistä!rakenteesta!etenkin!silloin,!kun!

kyseinen!elementti!on!pääteltävissä!kontekstista!(Matthews!2007:!119).!!

(1)! Mita$no?$! !

! (Oletko)16!nähnyt!(sen)?!

! Mita$yo.! !

! (Olen)!nähnyt!(sen). !

Ellipsi!japanissa!on!hankala!aihe,!sillä!aina!ei!ole!täysin!selvää,!milloin!jokin!elementti!

on!jätetty!pois!ja!millon!taas!sitä!ei!tarvita!ylipäätään!(Kaiser!ym.!2002:!137).!

Suomalaisille!japanin!opiskelijoille!persoonapronominin!pois!jättäminen!on!etenkin!

########################################################
16!Japanissa!myöskään!verbi!ei!ilmaise!persoonaa,!kuten!suomessa;!kysymyksen!kohde!päätellään!
kontekstista.!
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alkuvaiheessa!hyvin!vaikeaa17,!vaikka!suomen!kieli!mahdollistaa!myös!

persoonapronominin!ellipsin!jatkuvasti!esimerkiksi!verbien!persoonataivutuksen!

avulla!(tosin!suomen!puhekielessä!tämä!ei!ole!yhtä!yleistä).!Asiaan!saattaa!vaikuttaa!

myös!esimerkiksi!se,!että!kouluissa!yleisimmin!opituissa!kielissä!samanlaista!ellipsin!

mahdollisuutta!ei!juurikaan!ole.!!

Dixonin!mukaan!(2009a:!117)!kaikista!kielistä!on!mahdollista!erottaa!jonkinlainen!

ensimmäisen!ja!toisen!persoonan!pronomini,!joilla!voidaan!viitata!puhujaan!ja!

kuulijaan.!On!kuitenkin!teoretisoitu,!ettei!japanissa!olisi!olemassa!varsinaista!

persoonan!kieliopillista!kategoriaa!samassa!mielessä!kuin!esimerkiksi!englannissa!tai!

suomessa!(kts.!esim.!Länsisalmi!2001).!Puhtaita!persoonapronomineja!ei!japanissa!ole!

olemassa!(Iwasaki!2013:!276).!Japanin!persoonapronomineiksi!luokitellut!sanat!

pohjautuvat!substantiiveihin!ja!muodostavat!japanissa!avoimen!sanaluokan!toisin!

kuin!esimerkiksi!englannissa,!jossa!uusia!persoonapronomineja!ei!voi!odottaa!

otettavan!käyttöön!lähiaikoina!(Länsisalmi!2001:!129).!Esimerkiksi!kolmannen!

persoonan!pronominit!eivät!ole!syntyneet!japanin!kieleen!spontaanisti,!vaan!ne!on!

luotu!keinotekoisesti!käännösvastineiksi!eurooppalaisten!kielten!pronomineille!

(Hasegawa!2015:!69).!Kaiser!ym.!(2002:!370)!toteavat!pronominien!olevan!japanissa!

enemmän!substantiivin!kuin!pronominin!kaltaisia!sen!vuoksi,!että!niitä!voi!modifioida!

esimerkiksi!demonstratiivien!(kts.!osio!5.1.2)!avulla:! !sonna$

kanojo!,!’”sellainen!hän”!(naisesta)’.!Tällä!on!korostava!vaikutus!(Hasegawa!2015:!69).!

Näiden!seikkojen!kannalta!esimerkiksi!termi!persoonasubstantiivi!tai!persoonasana!

olisi!täsmällisempi!nimitys.!Iwasaki!(2013:!314)!käyttää!myös!yleistermiä!personal$

indexical$terms.$Kieltenvälisiä!kategorioita!ei!ole!välttämätöntä!ilmaista!kieliopillisesti,!

vaan!ne!voivat!myös!realisoitua!esimerkiksi!leksikaalisesti.!Toisin!sanoen!japanissa!on!

olemassa!semanttisessa!mielessä!persoonan!merkitys,!joka!ilmenee!ainoastaan!

leksikaalisesti!ja!pragmaattisesti!esimerkiksi!puhetilanteen!kontekstista.!!

Edellä!todetusta!huolimatta!termi!persoonapronomini!on!yleinen!japaniin!kielen!

kuvauksissa.!Englanniksi!termiä!personal$pronouns!käyttävät!esimerkiksi!Iwasaki!

(2013),!Kaiser!ym.!(2002),!Bowring!&!Laurie!(2004)!sekä!McGloin!(2014).!Hasegawa!
########################################################
17!Japanin!tuntiopettaja!Suvi!Valsta,!kirjallinen!tiedonanto!25.1.2016.!
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(2015)!ja!Shibatani!(1990)!käyttävät!termejä!first/second/third$person$pronouns.!Myös!

suomenkielisissä!opetusmateriaaleissa!samankaltaiset!termit!ovat!yleisiä:!termiä!

pronomini!tai!persoonapronomini!käyttävät!Karppinen!(2010,!2011),!Okura!(2011,!

2012),!Serita!(2012,!2011/2015),!Matilainen!&!Serita!(2009,!2012),!Länsisalmi!(2014)!

ja!Sopo!(2014).!Etenkin!lukio;opetuksen!kannalta!lienee!selkeyden!vuoksi!perusteltua!

käyttää!persoonapronomini;termiä!ja!liittää!opetuksen!oheen!selitys!siitä,!miksei!

japanin!kyseinen!sanaluokka!ole!suoraan!verrattavissa!esimerkiksi!suomen!

vastaavaan!eikä!niiden!käyttö!muistuta!muiden!koulussa!opittavien!kielten!

persoonapronominien!käyttöä.!Vaihtoehtoisesti!voi!tukeutua!esimerkiksi!

persoonasana;termiin.!

5.1.2!Demonstratiivit!!

Demonstratiivit!ovat!sanaluokka,!jonka!päätarkoitus!on!paikantaa!lauseen!referentti!

suhteessa!puhujaan!tai!kuulijaan!(Dixon!2009a:!108,!Matthews!2007:!97).!Ne!liittyvät!

läheisesti!deiksikseen:!siihen,!miten!jonkin!kielellisen!elementin!referentti!määrittyy!

suhteessa!puhujaan!ja!kuulijaan!sekä!tiettyyn!aikaan!ja!paikkaan!(Matthews!2007:!96,!

Hasegawa!2015:!334).!!

Japanissa!on!kolme!demonstratiivien!sarjaa!(Shibatani!1990:!387).!Demonstratiivit!

( !shijigo,!’osoittamisen!sanat’,!Ogawa!1982:!116)!voidaan!jaotella!etäisyyden!

mukaan!proksimaaliseen!eli!läheiseen!(esimerkiksi!englannissa!this)!ja!distaaliseen!eli!

kaukaiseen!(englannissa!that);!japanissa!voidaan!erotella!kolmeasteinen!jako!

proksimaaliseen,!mediaaliseen!ja!distaaliseen!(Hasegawa!2015:!331).!Jako!on!

samankaltainen!kuin!suomen!tämä,!tuo,!se.!Ko;alkuisten!sanojen!sarja!viittaa!

läheisyyteen!puhujaan!nähden,!so;sarja!läheisyyteen!kuulijaan!nähden!ja!a;sarja!

etäisyyteen!kummastakin!(Iwasaki!2013:!291,!Shibatani!1990:!387).!Tämä!jaottelu!ei!

kuitenkaan!ole!sitova!ja!etenkin!mediaaliset!ja!distaaliset!demonstratiivit!vaihtelevat!

tilanteesta!riippuen!(selkeiden!erojen!teko!myöskään!suomessa!ei!ole!helppoa).!!

Englanninkielisissä!japanin!kuvauksissa!käytetään!termiä!demonstrative$

words/pronouns!(Kaiser!ym.!2002,!Iwasaki!2013)!tai!demonstratives!(McGloin!2014:!9,!

Hasegawa!2015:!331,!Iwasaki!2013).!Bowring!&!Laurie!(2004)!käyttävät!termiä!
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demonstrative$noun.!Termi!demonstratiivipronomini!(japaniksi ,!shiji$

daimeishi,!’viittaamisen/ohjaamisen!pronomini’,!Ogawa!1982:!117)!esiintyy!lähes!

kaikissa!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa,!ainoastaan!Länsisalmi!(2014)!

erottelee!toisistaan!termit!demonstratiivi$ja!demonstratiivipronomini.!Tällä!erottelulla!

on!merkitystä,!sillä!termi!pronomini!viittaa!syntaktiseen!itsenäisyyteen;!termi!

demonstratiivi!sen!sijaan!ei!ota!kantaa!elementin!syntaktisiin!suhteisiin,!vaan!se!toimii!

eräänlaisena!yleisnimityksenä.!!!

Japanissa,!samoin!kuin!suomessa,!demonstratiivit!muodostavat!paradigman!(Dixon!

2012:!407).!Toisinaan!japanin!opetuksessa!puhutaan!myös!niin!sanotuista!ko/so/aN

sanoista!(esim.!Smedlund!2010/2011);!myös!McGloin!ym.!(2014)!käyttää!termiä!

ko/so/a/(do)$words!(japaniksi! !koNsoNaNdo$kotoba,!Iwasaki!2013:!60).!

Toisinaan!do;alkuiset!interrogatiivisanat!(kts.!5.1.3)!eli!niin!kutsutut!do;sanat!

(esimerkiksi!dore$’mikä!(näistä)’)!liitetään!mukaan!ryhmään,!koska!kyseisten!sanojen!

paradigma!on!samanlainen!kuin!demonstratiivien!sarjan.!!

!koko!

’tämä!paikka,!täällä’!

!soko!

’tuo!paikka,!tuolla’!

’se!paikka,!siellä’!

!asoko!

’se!paikka,!siellä’!

’tuo!paikka,!tuolla’!

!doko!

’mikä!paikka,!missä’!

Taulukko!1.!Esimerkki!demonstratiivipronominien!paradigmasta.!

Smedlund!(2010/2011)!puhuu!myös!osoitussanoista!ja!Sopo!(2014)!suuntaa$

ilmaisevista$sanoista.!Nämä!ilmaukset!viittaavat!kyseisten!sanojen!funktioon.!!

Demonstratiivit!voidaan!maailman!kielissä!erotella!pronominaalisiin!

demonstratiiveihin,!jotka!korvaavat!substantiivin!tai!substantiivilausekkeen,!sekä!

adnominaalisiin!demonstratiiveihin,!jotka!esiintyvät!substantiivin!kanssa!(Diessel!

2013).!Monissa!kielissä,!esimerkiksi!suomessa!ja!englannissa,!nämä!ovat!muodoltaan!

samanlaiset:!

(2)! Tämä!on!kissa.!Tämä!kissa!on!pörröinen.!

(3)! This!is!an!apple.!This!apple!is!red.!
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Japanissa!on!olemassa!demonstratiivien!adnominaalinen!muoto!kono/sono/ano,!joka!

ei!voi!koskaan!esiintyä!yksin.!Se!liittyy!aina!tarkoitteeseensa:!!

(4)! !kono$kasa! !

! tämä!sateenvarjo!

Diesselin!(2013)!mukaan!on!oletettavaa,!että!kielissä,!joissa!pronominaalisessa!ja!

adnominaalisessa!roolissa!esiintyvät!demonstratiivit!poikkeavat!muodoltaan!

toisistaan,!olisi!olemassa!kaksi!eroteltua!demonstratiivien!kategoriaa:!itsenäisten!

demonstratiivipronominien!luokka!ja!lisäksi!adnominaaliset!demonstratiivit,!jotka!

muistuttavat!jonkinlaisia!artikkeleita!tai!tarkenteita!(determiner).!Suomenkielisessä!

japanin!opetuksessa!voi!käyttää!termiä!demonstratiivi,!joista!voi!erotella!

adnominaalisen,!syntaktisesti!epäitsenäisen!muodon!muista!pronominaalisista!

muodoista.!

Demonstratiiveilla!on!yleisesti!kielissä!deiktisen!käytön!lisäksi!toinen!merkitys:!

anafora!eli!kielellisten!elementtien!yhtäaikainen!esiintyminen!puheessa!ja!niiden!

viittaaminen!toisiinsa!(Matthews!2007:!19,!Hasegawa!2015:!334).!Deiktinen!ja!

anaforinen!käyttö!eroavat!japanissa!ja!niiden!käytöstä!on!monia!eri!näkemyksiä.!

Mediaaliset!ja!distaaliset!demonstratiivit!esiintyvät!tekstuaalisesti!niin,!että!niiden!

käytön!vaihtelu!ilmentää!puhujan!ja!kuulijan!tietoutta!siitä,!mihin!puheessa!viitataan!

anaforisesti.!Tällöin!suomeksi!se!on!japaniksi!joko!sono!tai!ano!riippuen!siitä,!onko!

lauseen!referentti!vieras!vai!tuttu!sekä!puhujalle!että!kuulijalle!(kts.!tarkemmin!esim.!

Hasegawa!2015:!335–337,!Shibatani!1990:!387–388).!!

5.1.3!Interrogatiivisanat!

Interrogatiivilla!tarkoitetaan!mitä!tahansa!rakennetta,!jota!käytetään!kysymyksen!

esittämiseen!(Brown!&!Miller!2013:!238).!Esimerkiksi!Missä?!ja!Oletko$lähdössä?!ovat!

molemmat!interrogatiiveja.!Interrogatiivipronominin!tehtävä!on!edustaa!kysymyksen!

fokusta!tai!kohdetta!(Matthews!2007:!200).!Suomeksi!niitä!ovat!kuka!ja!mikä!

(Karlsson!2009:!183).!Suomen!kysymyssanoista!monet!ovat!näiden!pronominien!

taivutusmuotoja.!On!olemassa!myös!interrogatiivisia!proadjektiiveja!(interrogative$

adjective),!esimerkiksi!Millainen?,!sekä!interrogatiivisia!proadverbejä,!kuten!Miksi?!
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(Brown!&!Miller!2013:!238).!Yhteisnimikkeenä!näistä!voidaan!käyttää!termiä!

interrogatiivisanat$(interrogative$words,!Dixon!2009a:!117)!tai!suomalaisittain!

kysymyssanat.!

Japaniksi!kysymyssanoja!ovat!esimerkiksi! !nani$’mikä’!ja! !ikutsu$’kuinka!

monta’.$Englanninkielisissä!japanin!kielen!kuvauksissa!kysymyssanat!( !

gimonshi,!’kysymyssana’,!Okawa!1982:!117)!nimetään!seuraavasti:!Hasegawa!(2015:!

4)!käyttää!termiä!interrogative$word,!Bowring!&!Laurie!(2004)!käyttävät!termiä!

interrogative$noun!ja!McGloin!ym.!(2014:!15)!käyttävät!termiä!interrogative,!jonka!he!

rinnastavat!termiin!question$word.!Jälkimmäistä!termiä!käyttävät!myös!Iwasaki!

(2013:!14)!sekä!Kaiser!ym.!(2002).!

Kysymyssanojen!termistö!on!melko!yksiselitteistä!ja!yhtenäistä!oppimateriaaleissa.!

Interrogatiivipronominien!ja!kysymyssanojen!termistö!on!aineistossa!toisinaan!

päällekkäistä.!Vaikuttaa!siltä,!että!usein!eräänlaisena!yleisterminä!käytetään!

nimenomaan!termiä!interrogatiivipronomini,!jonka!tosiasiallinen!merkitys!on!

suppeampi!kuin!kysymyssanan.!Oppimateriaaleissa!termejä!interrogatiivi(pronomini)!

tai!kysymyspronomini$käyttävät!Okura!(2011,!2012),!Smedlund!(2010/2011),!

Länsisalmi!(2014)!sekä!Sopo!(2014).!Yleisin!termi!aineistossa!on!kysymyssana;!

Karppinen!(2011,!2010)!puhuu!kuka/mikäNsanoista.!Selkeää!yleistermiä!kysymyssana!

suositellaan!käyttämään!myös!tässä!työssä.!

5.1.4!Eksistentiaaliverbit!

Eksistentiaalilause!tai!;rakenne!ilmaisee,!että!jotakin!on!tai!ei!ole!olemassa!(Matthews!

2007:!131).!Eksistentiaaliverbillä!tarkoitetaan!olemassa!olemista!tai!olemaan!

tulemista!ilmaisevaa!verbiä!(Tieteen!termipankki:!eksistentiaaliverbi).!Japanissa!on!

kaksi!eksistentiaaliverbiä,! iru!ja! aru.!Ne!merkitsevät!esimerkiksi!

olemassaoloa!ja!sijaintia!(Hasegawa!2015:!18),!ja!niiden!avulla!muodostetaan!

japanissa!eksistentiaalilauseita.!Huomionarvoista!suomalaiselle!opiskelijalle!on!verbin!

tarkoitteen!elollisuuden!ja!elottomuuden!aiheuttama!jako,!jonka!mukaan!käytettävä!

verbi!valitaan.!Elollisuus!on!nominien!ominaisuus!sekä!toisinaan!myös!kieliopillinen!

kategoria,!joka!luokittelee!nominit!joko!elollisiksi!tai!elottomiksi!(Tieteen!
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termipankki:!elollisuus).!Japanissa!nominit!eivät!saa!erillistä!merkintää,!vaan!ero!

tehdään!eksistentiaaliverbien!avulla:!verbiä!iru!käytetään!elollisista!olioista,!verbiä!

aru!taas!elottomista!(Iwasaki!2013:!107,!McGloin!ym.!2014:!21).!Tähän!on!joitakin!

poikkeuksia;!esimerkiksi!kasveista!käytetään!elollisuudestaan!huolimatta!elotonta!

verbiä!aru18.!Elollisuuden!ja!elottomuuden!erottelu!on!suomen!kannalta!suhteellisen!

vieras!ilmiö19,!mutta!se!on!typologisesti!yleistä!maailman!kielissä!ja!monien!kielten!

keskeinen!piirre.!Monimutkainen!elollisuushierarkia!on!olemassa!esimerkiksi!venäjän!

kielessä!(kts.!esim.!Glushan!2013).!Japanissa!kyseinen!jaottelu!on!historiallisesti!

varsin!hiljattain!muotoutunut!ilmiö;!verbiä!aru!käytettiin!sekä!elollisista!että!

elottomista!olioista!myöhäisen!keskijapanin20!aikakauden!lopulle!(Hasegawa!2015:!

18).!Ogawa!(1982:!429)!ei!käytä!niistä!mitään!erillistä!termiä,!mutta!kuvaa!

niitä!”olemassaoloa!merkitseviksi!verbeiksi”!( ).!!

Japanin!eksistentiaaliverbien!termistö!on!suhteellisen!yhtenäistä!ja!

tarkoituksenmukaista!kaikissa!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa.!Olemassaoloon!

viittaavista!verbeistä!käytetään!oppimateriaaleissa!vaihtelevia!nimityksiä,!mutta!

niiden!ydinajatus!on!sama:!esimerkiksi!sijainnin$ja$olemassaolon$olla(verbi)!

(Karppinen!2011/2010),!olemassaolon$ollaNverbit!(Okura!2011/2012),!

olemassaoloverbit!(Serita,!2012)!sekä!olemassaolon$verbit$(Matilainen!&!Serita!

2009/2012).!Englanniksi!käytössä!on!samantyyppisiä!termejä:!esimerkiksi!existential$

verb$(Iwasaki!2013:!89,!Hasegawa!2015:!18,!Shibatani!1990:!305).!Näillä!verbeillä!

ilmaistaan!japanissa!myös!omistusta,!mutta!merkitys!ei!ole!samanlainen!kuin!

esimerkiksi!englannin!have;verbin.!Omistusmerkityksessä!verbi!aru$kääntyisi!

suomeksi!”jotakin!on!olemassa!hänelle”.!

!

!

########################################################
18!Verbien!käytössä!on!kuitenkin!poikkeuksia,!ja!esimerkiksi!Hirao!(2014)!muodostaakin!teorian!
jaottelusta!sen!mukaan,!mikä!on!puhujan!ja!lauseen!subjektin!tai!tarkoitteen!välinen!suhde!tai!miten!
puhuja!subjektiivisesti!sen!näkee.!
19!Suomessa!jakoa!voidaan!ilmaista!pronomineilla!hän!ja!se,!tosin!puhekielessä!tämä!jako!on!
hämärtynyt.!
20!engl.!late$Middle$Japanese,!n.!1200–1600!jaa.!
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(5)! !

Kanojo$$$$$$$$$ni$$$oNkane$$$$ga$$$$$aru.$ !

! Hän.female!DAT!BEA;raha!NOM!olla.PRS21!

! Hänellä!on!rahaa.!

Näin!ollen!selkein!yhtenäinen!termi!näille!verbeille!olisi!eksistentiaaliverbi,!jota!voi!

täsmentää!edellä!ehdotetuilla!elollisuuden!ja!elottomuuden!määreillä.!Tärkeää!on!

myös!tehdä!ero!kopulaverbiin!ja!kopulalausekkeeseen!(kts.!osio!5.2.1),!sillä!

eksistentiaaliverbien!ja!kopulan!erojen!hahmottamisessa!voi!opiskelijalla!olla!

ongelmia!etenkin!alkeistasolla.!Halutessaan!japanin!kahta!verbiä!voisi!erotella!

esimerkiksi!määritteillä!elollisen$olion$eksistentiaaliverbi!ja!elottoman$olion$

eksistentiaaliverbi.!

5.1.5!Adverbit!

Adverbi!on!sanaluokka,!joka!määrittää!verbiä,!adjektiivia,!toista!adverbiä!tai!

kokonaista!lauseketta!(Tieteen!termipankki:!adverbi,!Matthews!2007:!10).!Ne!

tarjoavat!lisäinformaatiota!tapahtumasta!tai!toiminnasta!(McGloin!2014:!67).!

Suomessa!adverbillä!tarkoitetaan!sanaluokkaa,!joka!määrittää!verbejä!(Karlsson!

2009:!262).!Ne!ilmaisevat!esimerkiksi!tapaa,!paikkaa,!suuntaa,!aikaa,!astetta,!mittaa!ja!

määrää!(kolmea!viimeistä!voidaan!kutsua!myös!intensiteettisanoiksi).!Ne!voivat!

ilmaista!myös!puhujan!arviota!tilanteesta.!!

Japanissa!adverbit!ovat!heterogeeninen!sanaluokka!sekä!muotonsa!että!

merkityksensä!puolesta!(Hasegawa!2015:!67).!Ne!määrittävät!verbejä,!adjektiiveja,!

muita!adverbejä!sekä!kokonaisia!lauseita!(Iwasaki!2013:!63).!Käytöltään!japanilaiset!

adverbit!ovat!varsin!samanlaisia!kuin!esimerkiksi!suomalaiset!adverbit,!ja!niillä!on!

samoja!tehtäviä!kuin!suomessakin:!esimerkiksi!asteen,!määrän,!ajan!ja!asenteen!

ilmaisu!(em.:!64).!

!
########################################################
21!Tässä!työssä!seurataan!Max!Planck;instituutin!glossausohjeita,!!
https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing;rules.php!(3.3.2016).!Glossattuina!ovat!vain!ne!
esimerkit,!joiden!rakenteiden!tarkempi!erottelu!on!analyysin!kannalta!keskeistä.!Lyhenteet,!joita!tässä!
työssä!käytetään,!löytyvät!listasta!työn!alussa,!s.4.!
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(6)! Yukkuri$arukimasu.$$ $

$ Kävelen!hitaasti.!(Tapa)!

(7)! Kitto$ashita$wa$ii$tenki$da.!! !

! Huomenna!on!varmasti!hieno!sää.!(Asenne,!arvio)!

(8)! Kesa$hayaku$okimashita.$$ $

$ Tänä!aamuna!heräsin!aikaisin.!(Aika)!

Adverbejä!voidaan!muodostaa!japanin!adjektiiveista!(kts.!5.2.2)!(esimerkki!8),!mutta!

osa!adverbeistä!on!niin!sanottuja!todellisia!adverbejä!(adverbs$proper),!jotka!eivät!

esimerkiksi!taivu!(Iwasaki!2013:!63)!(kts.!esimerkki!6).!!

Termi!adverbi!(japaniksi! !fukushi,$’auttava!sana’,!Ogawa!1982:!140)!on!

yhtenäinen!kaikissa!oppimateriaaleissa.!Se!esiintyy!Kawatalla!(2009),!Okuralla!(2011,!

2012),!Seritalla!(2012,!2011/2015),!Matilaisella!&!Seritalla!(2009,!2012),!

Smedlundilla!(2010/2011),!Länsisalmella!(2014)!ja!Sopolla!(2014).!Sen!käyttö!

suomenkielisessä!japanin!opetuksessa!on!perusteltua.!!

5.2!Ongelmakohdat!

Tässä!osiossa!tarkastelen!erityisesti!niitä!japanin!kielen!rakenteita!ja!kategorioita,!

joista!käytetyssä!termistössä!esiintyy!vaihtelua,!ja!joiden!opetus!voi!tämän!vuoksi!olla!

ongelmallista.!Nostan!esille!myös!sellaisia!kielellisiä!kategorioita!ja!ilmiöitä,!joita!

suomalaisen!koulujärjestelmän!kielenopetuksessa!ei!välttämättä!esiinny,!ja!minkä!

vuoksi!rakenteet!voivat!olla!opiskelijoille!vieraita!ja!hankalia!omaksua.!Esiin!

nousseiden!eroavaisuuksien!ja!termien!epäselvyyden!havaitsemisen!jälkeen!vertailen!

rakenteita!yleisiin!kielitieteellisiin!määritelmiin!sekä!tarkastelen,!mitä!kyseisellä!

termillä!tarkoitetaan!esimerkiksi!kohdekielessä!japanissa,!englannissa!sekä!suomessa.!

Tämän!analyysin!pohjalta!arvioin,!mikä!käytössä!olevista!termeistä!olisi!kaikkein!

kuvaavin!tai!teen!oman!ehdotukseni!siitä,!mitä!termiä!rakenteesta!tulisi!opetuksessa!

käyttää.!
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5.2.1!Kopula!ja!kopulalauseke!

Jokaisessa!kielessä!on!intransitiivi;!ja!transitiivilausekkeita!(Dixon!2009b:!159).!

Lisäksi!on!olemassa!kolmas!keskeinen,!pieni!mutta!tärkeä!lauseketyyppi:!

kopulalauseke,!jolla!on!predikaattinaan!kopulaverbi.!Kopula!on!verbi,!jolla!ei!ole!

semanttista!sisältöä!ja!jonka!ainoa!tarkoitus!on!liittää!yhteen!kaksi!sanaa!tai!

lauseketta!(latinaksi!copula,!’köysi,!yhteys’)!(Brown!&!Miller!2013:!112,!s.v.!copula).!

Toisin!kuin!intransitiivi;!tai!transitiivilausekkeiden!predikaatilla,!joilla!on!

viittauskohde!todellisuuteen!(reference),!kopulaverbillä!on!predikaattina!

ennemminkin!relationaalinen!merkitys:!se!ilmaisee!suhteita!asioiden!välillä!(Dixon!

2009b:!159).!Kopulalausekkeen!pakolliset!attribuutit!ovat!kopulasubjekti!ja!

kopulakomplementti.!Kopulalausekkeen!avulla!ilmaistaan!aina!identiteettiä!ja/tai!

ominaisuutta,!sekä!toisinaan!myös!omistusta,!hyötymistä!ja!lokaatiota!(em.).!

(9)! This!man!is!a!doctor.!(Identiteetti)!

(10)! Ano$ko$wa$kashikoi$ko$da.!! !

! Se!lapsi!on!fiksu!(lapsi).!(Ominaisuus)!

Japanissa!on!ryhmä!sanoja,!joista!käytetään!kollektiivisesti!termiä!kopula!(Hasegawa!

2015:!65).!Kopulalla!on!useita!eri!muotoja!riippuen!esimerkiksi!kohteliaisuuden!

asteesta!ja!syntaktisesta!yhteydestä!sekä!siitä,!onko!kyseessä!puhuttu!vai!kirjoitettu!

kieli.!Iwasakin!(2013:!65)!mukaan!kopulan!tehtävä!on!avustaa!substantiiveja!ja!

substantiivinkaltaisia!adjektiiveja!predikaattina!toimimisessa.!Osa!kielistä!sallii!

kopulan!poisjättämisen;!japanissa!se!on!epämuodollisen!tyylin!(kts.!5.2.7)!yleinen!

piirre!(McGloin!ym.!2014:!7).!Vaikka!kopulaa!yleensä!käsitellään!oppimateriaaleissa!

omana!erillisenä!ilmiönään,!esimerkiksi!Ogawa!(1986:!381)!laskee!sen!epäitsenäisten!

apuverbien!tai!verbisuffiksien!(kts.!5.2.3)!joukkoon.!!

Kopulalauseen!subjektin!ja!komplementin!(eli!topiikin!ja!kommentin)!välille!oletetaan!

yleensä!looginen!suhde,!kuten!esimerkissä!10.!Toisinaan!tämä!loogisuus!on!kuitenkin!

enemmän!riippuvainen!pragmatiikasta,!kuten!tunnetussa!esimerkkilauseessa!

!Boku$wa$unagi$da,!’Olen!ankerias’!(tilattaessa!esimerkiksi!ravintolassa!ruuaksi!
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ankeriasta)!(Iwasaki!2013:!241–242,!Shibatani!1990:!391).!Tällöin!lauseen!

ymmärrettävä!tulkinta!on!riippuvainen!kontekstista,!jossa!se!lausutaan.!

Japanin!kielen!kopulaverbin!määrittely!voi!olla!ongelmallista!etenkin!yläasteen!ja!

lukion!tasolla,!sillä!kopulasta!ei!tavallisesti!puhuta!tällä!kielenopetuksen!tasolla!

mitään.!Kopulan!käsitteen!merkityksen!hahmottaminen!ilman!jonkinlaista!

kielitieteellistä!pohjatietoa!voi!olla!ongelma!korkeammillakin!opetuksen!tasoilla!

erityisesti,!jos!sen!merkitystä!ei!japanin!opetuksessa!tai!oppimateriaaleissa!

tarkemmin!käsitellä.!Aiempaa!tietoa,!johon!tämän!ilmiön!voisi!yhdistää,!ei!opiskelijalla!

tavallisesti!ole!huolimatta!siitä,!että!kopulaverbi!on!kielissä!hyvin!yleinen!ilmiö;!sitä!

parhaiten!vastaava!sana!muissa!opiskelijoiden!tuntemissa!ja!osaamissa!kielissä!on!

yleensä!olla;kopula!(esimerkiksi!englannissa!be).!Myös!suomen!kielessä!on!

kopulaverbi!olla!(Tieteen!termipankki:!kopulaverbi).!Hyvin!usein!myös!japanin!

opetuksen!tapauksessa!se!rinnastetaan!olla;verbiin,!mikä!saattaa!olla!hämmentävää!

todellisiin!eksistentiaaliverbeihin!nähden!(kts.!osio!5.1.4).!Etenkin!Bowring!&!Laurie!

(2004:!36)!painottavat!eron!tekemistä!kopulan!ja!eksistentiaaliverbien!välillä.!

Suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!termi!kopula!on!melko!yleinen,!mutta!viittauksia!

olla;verbiin!esiintyy!myös:!esimerkiksi!kuvauksen/selityksen/toteamisen$olla!

(Karppinen!2011,!2010)!ja!toteamuksen$ollaNverbi!(Okura!2011,!2012).!Usein!termejä!

kopula!ja!ollaNverbi!käytetään!sekaisin!tai!rinnakkain,!kuten!Kawatan!(2009)!sekä!

Sopon!(2014)!oppikirjassa.!Serita!(2012)!puhuu!kielitieteellisestä!näkökulmasta!

täsmällisesti!kopulalauseesta.!Smedlund!(2010/2011)!on!selittänyt!kopulan!melko!

oikeaoppisesti!”neutraaliksi!olemista!ilmaisevaksi!verbiksi,!joka!toimii!lauseen!osia!

yhdistävänä!elementtinä”.!!

Mahdolliseksi!ongelmaksi!muodostuu!tavallisesti!kopulan!määrittelyn!puute!ja!se,!

miten!se!eroaa!varsinaisesta!eksistentiaaliverbin!sisältävästä!rakenteesta.!!

(11)! !

! Kore$$wa$$$ringo$$$$da.$

$ Tämä!TOP!omena!COP.PRS!

! Tämä!on!omena.!
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(12)! !

! Teeburu$no$$ue$$$$$$$$$$$ni$$$$ringo$$$$ga$$aru.!

! Pöytä!!!!!ASS!yläpuoli!LOC!omena!SBJ!olla.PRS$$

! Pöydällä!on!!omena.!

Ero!voi!olla!hankala!selittää,!sillä!suomen!kielen!kopulaverbi!on!muodoltaan!sama!

kuin!eksistentiaaliverbi.!Näin!ollen!japanin!kopulaverbi!saattaa!suomalaisesta!

opiskelijasta!tuntua!”eksoottisemmalta”!kuin!mitä!se!todellisuudessa!on;!sama!ilmiö!

esiintyy!!kuitenkin!myös!hänen!äidinkielessään.!Myös!suomenkielisessä!japanin!

opetuksessa!olisi!syytä!puhua!alusta!lähtien!kopulasta!tai!kopulaverbistä,!ja!tehdä!

näin!selkeä!ero!esimerkiksi!japanin!eksistentiaaliverbeihin!eli!olemassaolon!olla;

verbeihin!etenkin!juuri!niiden!toisistaan!poikkeavan!ulkomuodon!vuoksi;!tämä!

auttaisi!opiskelijaa!hahmottamaan!niiden!käytön!eroja.22!!

5.2.2!Adjektiivit!!

Adjektiivi!on!termi,!jota!käytetään!kieliopillisessa!luokittelussa!sanoista,!jotka!

ilmaisevat!substantiivien!ominaisuuksia!(Crystal!2003:!11).!Niiden!tehtävänä!on!

kuvailla!olioita!ja!asiaintiloja!(Tieteen!termipankki:!adjektiivi),!esimerkiksi!beautiful$

girl.!Ne!toimivat!myös!predikatiiveina!(Crystal!2003:!366)!eli!adjektiivisena!

predikaattina:!esimerkiksi!Hän$on$vihainen.!Dixonin!(2004:!1)!mukaan!jokaisesta!

ihmiskielestä!on!mahdollista!erotella!jonkinlainen!adjektiivien!sanaluokka.!Toisin!

sanoen!hänen!mukaansa!on!aina!olemassa!kieliopillisia!kriteerejä,!toisinaan!hyvin!

hienovaraisia,!joiden!avulla!adjektiivit!voidaan!erottaa!muista!sanaluokista.!

Adjektiivien!muodolliset!kriteerit!vaihtelevat!kielestä!toiseen,!ja!esimerkiksi!erottelu!

substantiivien!ja!verbien!sanaluokasta!ei!aina!ole!kovin!yksinkertaista.!Jotkin!kriteerit!

toistuvat!kielten!välillä,!mutta!tarkka!määritelmä!eri!sanaluokille,!mukaan!lukien!

adjektiiveille,!on!kielikohtainen!(Dixon!2004:!2).!Eri!kielten!välillä!sanaluokat,!

esimerkiksi!adjektiivien!luokka,!voidaan!identifioida!kahden!kriteerin!perusteella:!

syntaktisen!funktion!samankaltaisuus,!sekä!merkityksen!samankaltaisuus!(Dixon!

########################################################
22!Kopulan!määritelmä!ei!kuitenkaan!ole!aivan!yksiselitteinen,!ja!keskustelua!on!käyty!myös!siitä,!onko!
japanissa!ollenkaan!kopulaa!sen!prototyyppisessä!merkityksessä.!Tässä!työssä!asiaan!ei!oteta!enempää!
kantaa,!kts.!esim.!Daniels!1973.!
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2004:!3).!Tämän!perusteella!niille!voidaan!määrätä!sama!kielitieteellinen!nimitys,!

myös!Haspelmathin!esittämä!vertailukäsite.!!

Japani!on!eräs!parhaiten!tunnettu!esimerkki!kielistä,!joissa!on!kaksi!adjektiiviluokkaa!

(Dixon!2009b:!93).!Japanin!kielen!adjektiivien!käyttäytyminen!saattaa!olla!

suomalaiselle!vaikeasti!hahmotettavaa,!sillä!nämä!kaksi!ryhmää!tai!luokkaa!

käyttäytyvät!morfosyntaktisesti!eri!tavoin.!Tästä!huolimatta!niillä!on!myös!paljon!

yhteisiä,!adjektiiveille!tyypillisiä!ominaisuuksia:!molemmat!voivat!esimerkiksi!toimia!

adverbeinä,!toiset!morfologisesti!ja!toiset!lausekkeellisesti,!minkä!lisäksi!niitä!

molempia!voidaan!modifioida!intensifioivilla!sanoilla!ja!vertailuasteilla!(Backhouse!

2004:!62).!!

Japanin!adjektiiviryhmistä!käytettävät!termit!vaihtelevat!englanniksi!melko!paljon,!ja!

niiden!analyysit!vaihtelevat!kirjoittajalta!toiseen.!Niistä!käytetään!englanniksi!

esimerkiksi!seuraavia!termejä:!inflected!ja!uninflected$adjectives!(Backhouse!2004),!

adjectives$proper!ja!adjectival$nouns!(Kaiser!ym.!2002),!adjectives$ja!nominal$adjectives$

(Iwasaki!2013)!sekä!IN(type)$adjective!ja!NaN(type)$adjective$(McGloin!ym.!2014,!

Hasegawa!2015).!Jälkimmäisiä!termejä!käytetään!etenkin!japani!vieraana!kielenä!;

opetuksessa;!tämän!huomaa!myös!Sekin!&!Saikin!(1986:!104)!tuloksista,!joissa!nämä!

kaksi!nimitystä!ovat!selkeästi!yleisimmät!tavat!viitata!adjektiiviryhmiin.!Bowringin!&!

Laurien!(2004:!110,!125)!on!yksi!poikkeksellisimmista:!he!käyttävät!termejä!

descriptive$verbs!ja!adjectival$nouns.!

Muuhun!kuin!muotoon!perustuvien!nimitysten!perusteella!eri!jakolinjat!kulkevat!sen!

mukaan,!ajatellaanko!molempien!ryhmien!edustavan!adjektiiveja,!vai!onko!toinen!

ryhmä!enemmän!”prototyyppinen”!adjektiivi!ja!toinen!enemmän!japanin!

substantiivien!kaltainen!ominaisuuksiltaan.!Etenkin!Iwasaki!(2013:!57)!jakaa!japanin!

pääsanaluokat!taipuviin!(verbit,!todelliset!adjektiivit)!ja!taipumattomiin!(substantiivit,!

substantiivinkaltaiset!adjektiivit)!sanoihin.!Bowringin!&!Laurien!mukaan!(2004:!110)!

tehdään!selkeä!jako!verbeihin!ja!adjektiivinkaltaisiin!substantiiveihin;!heidän!

mukaansa!esimerkiksi!taipuvia,!i;päätteisiä!verbejä!ei!saisi!suoraan!verrata!englannin!

adjektiiveihin.!Perinteisessä!japanilaisessa!kieliopissa!analyysi!on!erotellut!kaksi!

erillistä!adjektiivien!luokkaa,!jonka!lisäksi!adnominaalin!merkitsijän!no!(esimerkiksi!



! 64!

( )!tada$(no),!’ilmainen’)!kanssa!esiintyvät!sanat!on!luokiteltu!substantiiveiksi!

(Backhouse!2004:!72).!Vaihtelua!adjektiivien!analyysissa!esiintyy!siis!paljon.!

Suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!sekä!japanin!opetuksen!yhteydessä!

puhutaan!kaikkein!yleisimmin!iNadjektiiveista!ja!naNadjektiiveista.!Suomalaisissa!

oppikirjoissa!termejä!käyttävät!Karppinen!(2011),!Kawata!(2009),!Okura!(2011,!

2012),!Serita!(2012,!2011/2015)!sekä!Sopo!(2014).!Nämä!nimitykset!viittaavat!

adjektiivien!toisistaan!poikkeaviin!muotoihin,!eli!käytetyt!termit!perustuvat!

muodollisiin!ominaisuuksiin!(kts.!lisää!alla).!Morfologisia!eroja!nämä!nimitykset!eivät!

selitä.!Matilainen!&!Serita!(2009,!2012)!puhuvan!”niin$kutsutuista”$iN$ja$naN

adjektiiveista,!ja!rinnastavat!niiden!käyttäytymisen!verbeihin!ja!substantiiveihin.!

Saman!rinnastuksen!tekee!Smedlund!(2010/2011).!Länsisalmi!(2014)!käyttää!edellä!

mainittujen!yleisten!termien!lisäksi!englanninkielisiä!termejä!verbal!ja!nominal$

adjective.!!

Näitä!kahta!adjektiiviryhmää!ja!niiden!ominaisuuksia!tarkastellaan!lähemmin!alla.!

Verbinkaltaiset,i-adjektiivit,

Verbinkaltaisia,!taipuvia!eli!niin!sanottuja!i;adjektiiveja!( !keiyōshi,!’kuvailun!

sana’,!!Ogawa!1982:!126)!ovat!adjektiivit,!joiden!perusmuoto!(kts.!5.2.3)!päättyy!i:hin!

(Hasegawa!2015:!66,!!McGloin!ym.!2014:!61).!Niitä!ovat!esimerkiksi! !

takai$’korkea’!ja !tsuyoi!’voimakas’.!Ne!käyttäytyvät!lauseessa!verbien!tavoin!

toimien!predikaattina!ja!taipuvat!esimerkiksi!aikamuodoissa.!Niiden!

taivutuskategoriat!ovat!myös!osittain!verbien!kanssa!päällekkäiset!(Backhouse!2004:!

51).!Morfologisesti!ne!siis!muistuttavat!verbejä;!etenkin!verbien!negatiiviset!muodot!

ovat!morfosyntaktisesti!lähellä!taipuvia,!verbinkaltaisia!adjektiiveja!(em.:!52).!

Keskeisimmät!muodolliset!erot!verbeihin!ovat!taipuvien!adjektiivien!menemättömän!

ajan23!i;päätteinen!ja!konjunktiivin!(kts.!osio!5.2.3)!ku;päätteinen!muoto,!jotka!ovat!

uniikkeja!taipuville!adjektiiveille!(em.:!51).!Niihin!ei!myöskään!voi!liittää!aspektia,!

suuntaa!tai!benefaktiivia!eli!hyötymistä!ilmaisevia!apuverbejä!tai!verbinliitteitä!(kts.!

########################################################
23#Tässä!työssä!käytetään!englanninkielisestä!termistä!nonNpast$suomennosta!menemätön$aika.$
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osio!5.2.3),!toisin!kuin!verbeihin!(em.:!55).!Verbinkaltaisten!adjektiivien!luokka!on!

suhteellisen!pieni,!eikä!siihen!synny!helposti!uusia!adjektiiveja!(Hasegawa!2015:!66).!!

Substantiivinkaltaiset,na-adjektiivit,

Taipumattomat,!niin!kutsutut!na;adjektiivit!( !keiyō$dōshi,!’kuvailun!verbi’,!

Ogawa!1982:!129;!alkuperäinen!termi!on!hämäävä,!kts.!Shibatani!1990:!215)!eli!

substantiivinkaltaiset!adjektiivit!ovat!adjektiiveja,!jotka!esiintyvät!kopulan!

substantiivia!määrittävän!muodon!na!kanssa!substantiivin!attribuuttiina!toimiessaan!

(Hasegawa!2015:!66):! !kireiNna$hana,!’kaunis!kukka’.!Ne!yhdistyvät!

syntaktisesti!kopulaan!tai!kopulan!adnominaaliseen!muotoon!na!tai!no!(Backhouse!

2004:!57).!Lisäksi!ne!käyttäytyvät!osittain!samalla!tavoin!kuin!substantiivit.!Ne!

muodostavat!leksikaalisen!kategorian,!jollaista!ei!esiinny!englannissa!tai!muissa!

eurooppalaisissa!kielissä!(Shibatani!1990:!215).!Hasegawan!(2015:!66)!mukaan!niitä!

kutsutaankin!toisinaan!termeillä!nominal$adjectives,!’substantiivinkaltaiset!adjektiivit’!

tai!adjectival$nouns,!’adjektiiviset!substantiivit’;!esimerkiksi!Shibatani!(em.)!käyttää!

jälkimmäistä,!Martinilta!(1975)!peräisin!olevaa!termiä.$

Toisinaan!näillä!luokilla!on!myös!päällekkäisyyttä,!ja!joidenkin!japanin!adjektiivien!

voidaankin!katsoa!kuuluvan!molempiin!luokkiin!(em.:!63):!näihin!lukeutuvat!

verbinkaltaiset!adjektiivit! !ookii!’suuri’,! $chiisai$’pieni’!ja! !

okashii$’outo,!hauska’,!joilla!on!vain!adnominaaliseen!käyttöön!tarkoitetut,!

substantiivinkaltaiset!muodot:! ookina$ie,$’iso!talo’.!Lisäksi!on!tusinan!verran!

puhtaasti!molempiin!luokkiin!kuuluvia!adjektiiveja,!esimerkiksi! ( )/

!atataka(na)/atatakai,!’lämmin’.!

Japanin!kahta!eri!adjektiiviryhmää!tarkastellessa!havaitsee!kieltenvälisten!

vertailukäsitteiden!realisoitumien!vaihtelun.!Graddolin!ym.:n!(2006:!78)!ajatuksiin!

perustuen!on!parempi!tiedostaa!kategorioiden!häilyvyys!kuin!väkisin!pakottaa!eri!

kielet!tiettyihin!ennalta!määriteltyihin!lokeroihin,!joihin!ne!eivät!sovi.!Koska!japanin!

adjektiivien!tapauksessa!kyseessä!kuitenkin!selkeästi!ovat!semanttisesti!asioiden!ja!

olioiden!ominaisuuksia!luonnehtivat!sanat,!on!yleistermin!adjektiivi!käyttäminen!

näiden!rakenteiden!kohdalla!perusteltua.!Myöskään!esimerkiksi!englantiin!
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perustuvan!adjektiivin!määritelmän!ei!saa!antaa!vaikuttaa!liiallisesti!muiden!kielten!

vastaavien!kategorioiden!analysointiin.!Backhousen!(2004:!50)!mukaan!japanin!

adjektiivit!on!selkeästi!erotettavissa!verbeistä!ja!substantiiveista,!minkä!vuoksi!niitä!

on!selkeästi!syytä!käsitellä!adjektiiveiksi!luokiteltavina!ilmiöinä.!Myös!esimerkiksi!

Hasegawan!(2015:!65)!mukaan!molemmat!adjektiiviryhmät!voidaan!japanissa!

luokitella!selkeästi!adjektiiveiksi:!niiden!päätehtävä!on!määrittää!substantiiveja!

(attributiivinen!käyttö)!sekä!ilmaista!kieliopillisen!subjektin!tilaa!(predikatiivinen!

käyttö).!

Japanin!opetuksessa!on!kuitenkin!syytä!selkeästi!tuoda!esille!se,!miten!nämä!kaksi!

ryhmää!eroavat!toisistaan!morfosyntaktisen!käytöksen!osalta.!Tämä!myös!edistää!

niiden!toisistaan!poikkeavan!käytöksen!omaksumista.!Luvussa!1!lainattu!Joensuun!

yliopistossa!japania!opiskellut!opiskelija!ei!ollut!aiemmin!havainnut!kahden!

adjektiiviryhmän!erilaista!käyttäytymistä,!koska!niistä!oli!käytetty!opetuksessa!

termejä!iNadjektiivi!ja!naNadjektiivi!ilman,!että!muotojen!poikkeavuutta!tai!nimitysten!

perustelua!oli!mitenkään!selitetty.!Käyttämällä!lisämääritelmänä!termejä!taipuva!tai!

verbinkaltainen!ja!taipumaton!tai!nominaalinkaltainen!voidaan!havainnollistaa!

adjektiivien!morfosyntaktista!käyttäytymistä!suhteessa!toisiinsa,!jolloin!niiden!

toisistaan!poikkeavat!muodot!on!helpompi!hahmottaa.!Lisämääre!

nominaalinkaltainen!auttaa!etenkin!muistamaan!sen,!että!substantiivien!tavoin!tämän!

adjektiiviryhmän!kanssa!kopulaverbi!on!välttämätön.!

5.2.3!Verbit!ja!verbintaivutus!

Kuten!monissa!muissakin!maailman!kielissä,!myös!japanissa!verbit!taipuvat.!

Taipumisella!tarkoitetaan!muodon!muuttamista!kielikohtaisten!kieliopillisten!

kategorioiden!mukaan!(Hasegawa!2015:!65).!Koska!sekä!suomen!että!japanin!verbit!

taipuvat!aikamuodoissa!ja!moduksessa,!on!erojen!ymmärtäminen!monissa!

tapauksissa!kohtuullisen!vaivatonta.!Molemmissa!kielissä!hyödynnetään!myös!

runsaasti!suffikseja,!joiden!käyttö!etenkin!japanissa!on!varsin!suoraviivaista!eikä!

sisällä!yhtä!monimutkaisia!verbinvartalon!fonologisia!vaihteluita!kuin!esimerkiksi!

suomessa.!Kysymykseksi!nousee!se,!minkälaisin!termein!tulisi!viitata!esimerkiksi!
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verbijuureen!ja!verbivartaloon,!eri!taivutuskategorioihin!ja!taivutuspäätteisiin!tai!

apuverbeihin.!Verbimorfologia!ja!verbien!taivutuskategoriat!ovat!eräs!

monimutkaisimpia!kielioppiasioita,!joita!japanin!kieliopeissa!käsitellään,!ja!kuvausten!

ja!analyysien!vaihtelu!on!nähtävissä!myös!englanninkielisissä!japanin!kuvauksissa.!

Verbijuuri,ja,verbivartalo,

Japanin!sanaluokista!ainoastaan!verbit,!verbinkaltaiset!adjektiivit!sekä!apuverbit!!ja!

apuverbin!kaltaiset!suffiksit!(mukaan!lukien!kopulaverbi)!taipuvat!(Shibatani!1990:!

221).!Verbien!taivutusta!ja!taivutusluokkia!analysoidessa!on!välttämätöntä!erottaa!

sanan!muuttumaton!osa!muuttuvasta!osasta.!Sanan!juurella!(root)!eli!esimerkiksi!

verbijuurella!(verb$root)!tarkoitetaan!sanan!pienintä!mahdollista!osaa,!jota!ei!ole!

mahdollista!pilkkoa!pienemmäksi!ja!josta!muut!muodot!johdetaan!(Matthews!2007:!

350,!Brown!&!Miller!2013:!389).!Sananvartalo!(stem)!taas!on!mikä!tahansa!sanan!osa,!

johon!voidaan!liittää!affikseja!(Brown!&!Miller!2013:!416).!Tämän!lisäksi!sanalla!voi!

olla!erilaisia!vartaloita!riippuen!siitä,!millainen!pääte!sitä!seuraa.!Myös!suomessa!

verbisanat!muodostetaan!liittämällä!erilaisia!päätteitä!vartaloihin!(Karlsson!2009:!

80).!Verbijuuren!ja!verbivartalon!käsite!on!suomen!kielen!tapaan!myös!japanissa!

oleellinen!juuri!runsaan!suffiksien!käytön!vuoksi.!

Japanissa!sanan!juuri!eli! !gokan,!’sanan!runko’!on!sanan!taipumaton!osa!(Ogawa!

1982:!131).!Englanninkielisissä!kuvauksissa!termejä!verbinvartalo!(stem)!ja!juuri!

(root)!käyttävät!esimerkiksi!Shibatani!(1990:!225)!ja!Iwasaki!(2013:!78).!Termiä!verb$

stem!käyttää!myös!Hasegawa!(2015:!65).!McGloinin!ym.!(2014:!104)!käyttämä!

V(stem)$viittaa!ainoastaan!niin!kutsuttuun!adverbiaalivartaloon!(kts.!alla).!Iwasakin!

(2013:!78)!ja!Shibatanin!(1990:!224)!mukaan!verbijuuri!ja!vartalon$muodostava$

suffiksi!muodostavat!verbivartalon.!Iwasakin!ja!Shibatanin!lisäksi!lukuisia!muita!

japanin!verbimorfologian!analyyseja!on!myös!ehdotettu!(kts.!esim.!Shibatani!1990:!

221–235),!ja!esimerkiksi!siitä,!mikä!kaikki!aines!kuuluu!verbijuureen!ja!mikä!erilaisiin!

suffikseihin,!ei!ole!yksimielisyyttä.!Eri!kielitieteilijät!analysoivat!asiaa!omalla!

tavallaan,!ja!aihe!on!monimutkainen.!Tyhjentävää!yhteenvetoa!aiheesta!on!tämän!työn!

puitteissa!mahdoton!tehdä.!Esimerkissä!13!(kts.!alla)!kaki;!on!verbivartalo,!jonka!
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verbijuuri!on!eri!analyysien!perusteella!joko!ka;!tai!kak;,!ja!verbivartalon!muodostava!

suffiksi!joko!;ki$tai!;i.$Tässä!työssä!tähän!asiaan!ei!oteta!enempää!kantaa.!

Nykyjapanin!kieliopissa,!jota!opetetaan!myös!Japanin!kouluissa,!esiintyy!verbien!

taivutusparadigma!jossa!on!kuusi!eri!kategoriaa!tai!verbin!taivutusmuotoa:! !

mizenkei$’irrealis;muoto’,! !renyōkei$’adverbiaalimuoto’,! !

shuushikei$’päättömuoto’,! !rentaikei!’attributiivimuoto’,!

kateikei$’hypoteettinen!muoto’!ja! !meireikei!’imperatiivimuoto’!(Shibatani!1990:!

224;!kateikein!tilalla!oli!aiemmin! !izenkei$’realis’,!kts.!Ogawa!1982:!241–248,!

mutta!se!on!modernissa!kieliopissa!muuttunut).!Nämä!muodot!ovat!verbinvartaloita,!

joista!jokaiseen!eri!muotoon!liittyy!eri!suffikseja!tai!apuverbejä,!joilla!ilmaistaan!

esimerkiksi!passiivin!kaltaisia!merkityksiä.!Esimerkissä!13!verbin!adverbiaaliseen!

vartaloon!on!liittynyt!desideratiivin!suffiksi,!joka!on!menemättömässa!ajassa.!

!(13)! !!

! kakiNtai$

$ kirjoittaa;DES.PRS!

! Haluan!kirjoittaa!

Nämä!verbinvartalot!kantavat!sekä!morfosyntaktisia,!aspektuaalisia!että!modaalisia!

funktioita.!Esimerkiksi!verbivartalon!attributiivimuotoa!käytetään!silloin,!kun!verbi!

määrittää!substantiivia.!Adverbiaalinen!muoto!liittyy!johonkin!toiseen!verbiluokan!

jäseneen!tai!suffiksiin,!ja!niin!kutsuttu!päättömuoto!on!verbin!menemättömän!ajan!

muoto,!joka!esiintyy!lauseen!lopussa!päättäen!sen.!Imperatiivimuoto!muodostaa!

verbin!käskymuodon.!Myös!toisenlaisia!taivutuskategorioiden!jakoja!ja!analyysejä!on!

ehdotettu!(kts.!Shibatani!1990:!226–230).!Esimerkiksi!Hasegawa!(2015:!75–77)!

esittää!kymmenen!taivutuskategorian!luokittelun:!negative,!aderbial,!conclusive,!

hypothetical,!imperative,!volitional,!teNform,!taNform,!causative!ja!passive.$Lisäksi!hän!

listaa!vielä!erillisenä!verbien!potentiaalimuodot.!Kaikki!kielet!muuttuvat!ajan!myötä,!

ja!japanin!kielen!historian!aikana!tapahtuneiden!muutosten!vuoksi!sen!verbien!

taivutusmuotojen!listaaminen!selkeään!ja!johdonmukaiseen!taivutusparadigmaan!on!

erittäin!haastavaa!(Hasegawa!2015:!75).!
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Myöskään!verbivartaloiden!morfologia!ja!erottelu!eri!kategorioiden!tapauksessa!ei!ole!

yksinkertaista,!ja!siitä!käydään!keskustelua!opetusnäkökulman!ja!kielitieteellisen!

näkökulman!välillä.!Tämän!debatin!tarkka!analyysi!on!tämän!työn!laajuuden!

ulkopuolella!(kts.!esim.!Shibatani!1990:!225).!Näitä!perinteiseiä!japaninkielisiä!

termejä!ja!kategorioita!ei!käsitellä!suomenkielisessä!japanin!opetuksessa!ollenkaan,!ja!

ylipäänsä!verbimorfologian!käsittely!japani!vieraana!kielenä!;opetuksessa!poikkeaa!

huomattavasti!tästä!perinteisestä!verbien!käsittelytavasta.!

Suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!ei!juurikaan!käsitellä!verbijuuria!tai!

verbivartaloita.!Niihin!ottavat!opetusmateriaaleissaan!kantaa!ainoastaan!Länsisalmi!

(2014),!Serita!(2012,!2011/2015)!sekä!Sopo!(2014).!Serita!käyttää!termejä!

verbinrunko!ja!verbivartalo,!ja!mainitsee!myös!adjektiivin$vartalon,!joka!on!keskeinen!

verbinkaltaisten!adjektiivien!taivutuksessa.!Samoin!kuin!verbeillä,!myös!

verbinkaltaisilla,!taipuvilla!adjektiiveilla!on!olemassa!adjektiivin!juuri!(adjective$root)!

ja!adjektiivin!vartalo!(adjective$stem)!(Kaiser!ym.!2002:!94).!Sekä!Smedlund!

(2010/2011)!että!Länsisalmi!(2014)!puhuvat!”masu;muodon!tyngästä”,!jolla!

tarkoitetaan!verbin!adverbiaalimuotoa!eli!vartaloa,!johon!liittyy!erilaisia!päätteitä!

(esimerkiksi!juuri!kohteliaisuutta!ilmaiseva!pääte! !masu!(kts.!alla).!

Suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!opiskelu!aloitetaan!nimenomaan!verbin!masu;

päätteisistä!eli!kohteliaista!verbinmuodoista!(kts.!osio!5.2.7).!

Suomenkielisen!japanin!opetuksen!kannalta!olisi!hyvä,!että!käsitteet!juuri!ja!vartalo$

vakiintuisivat!verbien!analyysissä,!sillä!niiden!merkityksen!erottaminen!ja!esimerkiksi!

eri!verbivartaloiden!funktioiden!tunnistaminen!voi!selkiyttää!verbimorfologiaa!sekä!

erilaisten!verbinsuffiksien!käyttöä.!!

”Sanakirjamuoto”,eli,verbin,perusmuoto,

Japanin!opetuksessa!puhutaan!paljon!myös!verbien!”sanakirjamuodosta”.!Se!on!

muodoltaan!sama!kuin!menemättömän!ajan!epämuodollisen!tyylin!(kts.!osio!5.2.7)!

menemättömän!ajan!verbi,!esimerkiksi! !oshieru,!’opettaa’.!Kaiser!ym.!(2002),!

McGloin!ym.!(2014)!ja!Iwasaki!(2013)!ja!Hasegawa!(2015)!viittaavatkin!näihin!

molempiin!samalla!termillä!plain$form.!Bowring!&!Laurie!(2004)!käyttävät!termiä!
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’dictionary’/’citation’$form.$Myös!verbinkaltaisilla!adjektiiveilla!voidaan!ajatella!olevan!

sanakirjamuoto.!!

Tästä!muodosta!käytetään!kaikissa!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!jokseenkin!

samankaltaisia!nimityksiä:!sanakirjamuoto/perusmuoto$(Karppinen!2011,!2010;!

Matilainen!&!Serita!2009,!2012;!Serita!2012,!2011/2015)!tai!pelkkä!sanakirjamuoto!

(Kawata!2009).!Länsisalmi!(2014)!käyttää!perusmuodon!lisäksi!termiä!infinitiivi,!

samoin!kuin!Matilainen!&!Serita!käyttävät!infinitiiviä!sanakirjamuodon$lisäksi.!Sopo!

(2014)!käyttää!sanakirjamuodon!lisäksi!termiä!hakumuoto.!$

Termillä!perusmuoto$voidaan!viitata!myös!verbin!menemättömän!ajan!

epämuodollisen!tyylin!muotoon,!jonka!vuoksi!sen!käytöstä!voi!tässä!yhteydessä!

aiheutua!sekaannuksia.!Myös!termin!infinitiivi!käyttöä!on!syytä!miettiä!tarkemmin.!

Brownin!&!Millerin!mukaan!(2013:!227)!infinitiivi!on!verbinmuoto,!joka!ei!ilmaise!

tiettyjä!osallistujia!tai!tiettyä!aikaa.!Englannissa!sen!tunnus!on!to;!esimerkiksi!To$

travel$is$better$than$to$arrive.!Suomessa!on!kolme!infinitiiviä,!joista!niin!kutsuttu!A;

infinitiivi,!esimerkiksi!sanoa!ja!syödä,!on!verbien!sanakirjamuoto!(Karlsson!2009:!43).!

Tämä!vastaa!sitä!merkitystä,!missä!sitä!käytetään!myös!japanin!kuvauksissa.!Muita!

suomen!infinitiivejä!ovat!E;infinitiivi!(sanoessani)!ja!MA;infinitiivi!(juoksemalla).!!

Termi!infinitiivi!on!alun!perin!peräisin!latinan!kuvauksista!joissa!sillä!viitattiin!

verbinmuotoon,!joka!ei!ollut!taipunut!persoonassa!ja!luvussa!mutta!josta!näkyi!

aikamuoto!(Dixon!2009a:!79).!Termiä!infinitiivi!on!käytetty!kielten!kuvauksessa!

runsaasti,!mutta!sen!käytöstä!aiheutuu!paljon!väärinkäsityksiä.!Koska!termin!käyttö!

on!erittäin!vaihtelevaa,!ovat!useimmat!kielioppien!kirjoittajat!hylänneet!sen!(em.:!80).!

Jos!termiä!haluaa!käyttää,!olisi!mukaan!syytä!liittää!jonkinlainen!selitys!siitä,!mitä!sillä!

kyseisessä!yhteydessä!tarkoitetaan.!Esimerkiksi!Iwasaki!(2013:!79)!ja!Shibatani!

(1990:!218)!käyttävät!termiä!infinitive!aivan!toisessa!merkityksessä:!heidän!

kuvauksissaan!sillä!tarkoitetaan!i:hin!päättyvää!verbivartaloa!eli!niin!sanottua!

adverbiaalimuotoa!ja!jota!kutsutaan!perinteisesti!japaniksi!termillä!renyōkei!(kts.!

yllä).!Tämä!käyttö!on!alun!perin!Martinilta!(1975)!peräisin.!!
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Ogawan!(1982:!133)!mukaan!verbin!päättömuotoa!(kts.!yllä)!eli!menemättömän!ajan!

epämuodollisen!tyylin!verbiä!kutsutaan!myös!termillä! !

jishokei,!’sanakirjamuoto’.!Niiden!ero!on!ainoastaan!se,!että!päättömuoto!kantaa!

lauseita!yhdistävää,!toteamuksen!tekevää!luonnetta,!kun!taas!sanakirjamuoto!on!

pelkkä!puhdas!hakusana.!Verbien!muodoissa!ei!kuitenkaan!ole!eroa!esimerkiksi!

preesensissä.!Termi!sanakirjamuoto!on!vakiintunut!etenkin!suomenkielisessä!japanin!

opetuksessa,!ja!sitä!käytetään!erottamaan!kyseinen!muoto!epämuodollisen!tyylin!(kts.!

osio!5.2.7)!verbimuodosta.!Myös!Sekin!&!Saikin!(1986:!99)!vertailussa!termi!

dictionary$form!on!ylivoimaisesti!yleisin,!ja!toiseksi!yleisin!on!vastaava!

japaninkielinen!nimitys!jishokei.!!

Parasta!olisi!kuitenkin!käyttää!tästä!sanakirjoista!löytyvästä!muodosta!termiä!

perusmuoto,!ja!käyttää!epämuodollisen!tyylin!verbeistä!jotakin!muuta!termiä.!

Esimerkiksi!edellä!mainitussa,!japanin!perinteisessä!verbiparadigmassa!

epämuodollisen!verbin!lauseenloppuiseen!muotoon!viitataan!termillä!shūshikei$eli!

päättömuoto.$Tätä!on!mahdollista!käyttää!myös!suomenkielisessä!opetuksessa,!tosin!

on!huomioitava,!että!esimerkiksi!menneen!ajan!muodossa!kyseessä!ei!enää!ole!sama!

”päättömuoto”,!vaan!adverbiaalimuoto,!johon!on!liittynyt!mennyttä!aikaa!ilmaiseva!

suffiksi.!Tässä!työssä!päättömuodolla!viitataan!epämuodollisen!tyylin!verbiin,!joka!

päättää!lauseen.$

Verbiryhmien,morfologinen,luokittelu,

Japanin!kielen!verbit!voidaan!jakaa!kolmeen,!toisistaan!poikkeavaan!ryhmään!niiden!

morfologisen!rakenteen!perusteella!(Iwasaki!2013:!78,!Ogawa!1982:!135).!Japanin!

verbien!juuret!päättyvät!konsonanttiin,!vokaaliin,!tai!ne!taipuvat!epäsäännöllisesti!

(Hasegawa!2015:!65,!Iwasaki!2013:!78).!Näillä!ryhmillä!on!japania!koskevassa!

kielitieteellisessä!kirjallisuudessa!monia!eri!nimityksiä:!!esimerkiksi$ruNverbs,$uNverbs$

ja!irregular$verbs!(McGloin!2014:!51–53)!Group$I,$II$and$III!(Kaiser!ym.!2002:!565),!

Group$I,!Group$II$sekä!irregular$(Bowring!&!Laurie!2004:!82–83)!sekä!consonant$root$

verbs,!vowel$root$verbs!ja!irregular$verbs!(Iwasaki!2013:!78).!!
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Perinteiset!japaninkieliset!ryhmittelyt!perustuvat!verbivartaloiden!viimeisen!vokaalin!

vaihteluun!(Ogawa!1982:!135–136).! !godan$katsuyō,!’viiden!portaan!taivutus’!

viittaa!siihen,!että!verbin!taipuessa!perinteisessä!taivutusparadigmassa!(kts.!yllä)!sen!

vartalon!viimeinen!konsonantti!kattaa!tavutaulukon!kaikki!viisi!vokaalia!(a,!i,!u,!e,!o).!

!ichidan$katsuyō,!’yhden!portaan!taivutus’!viittaa!siihen,!että!verbivartalon!

viimeinen!vokaali!on!sama!(i!tai!e24).!Kaksi!epäsäännöllistä!verbiä!muodostavat!

ryhmän! !henkaku$katsuyō,!’epäsäännöllinen!taivutus’.!Kaiserin!ym.!(2002:!

565–566)!luokittelu!perustuu!kokonaisiin!lopputavuihin:!1.!ryhmän!verbit!päättyvät!

tavuihin!u,!ku,!gu,!su,!tsu,!nu,!bu,!mu!tai!ru,!kun!taas!2.!ryhmän!verbit!päättyvät!tavuun!

ru.!!Iwasakin!(2013:!78)!luokittelu!taas!perustuu!siihen,!päättyykö!verbijuuri!

konsonanttiin!vai!vokaaliin,!vai!vaihteleeko!juuri!(epäsäännölliset!verbit).!Myös!tästä!

luokittelujen!eroavaisuudesta!huomaa,!kuinka!vaihtelevaa!japanin!verbimorfologian!

analyysi!on.!Sekin!&!Saikin!(1986:!104)!tutkimuksessa!30!prosenttia!termeistä!viittasi!

numeroituihin!ryhmiin!ja!30!prosenttia!verbien!morfologiaan.!Viimeisen!reilun!30!

prosentin!tapauksessa!ei!käytetty!mitään!termiä.!

Näistä!nimityksistä!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!esiintyy!ainakin!perinteisiin!

japaninkielisiin!nimityksiin!viittaava!godan/ichidanNverbit!(Okura!2011)!sekä!

konsonanttivartaloiset/vokaalivartaloiset/epäsäännölliset$Njaottelu!(Kawata!2009;!

Matilainen!&!Serita!2009,!2012;!Sopo!2014).!Konsonantti;!ja!vokaalivartaloihin!sekä!

epäsäännöllisiin!verbeihin!tai!poikkeuksiin!jakaminen!sekä!näiden!ryhmien!

listaaminen!numeroilla!1.,!2.!ja!3.!on!oppimateriaaleissa!yleisin!tapa.!Alkuperäisten!

japaninkielisten!termien!merkitys!ei!ole!suomalaiselle!opiskelijalle!kovinkaan!selkeä,!

eikä!näitä!termejä!käytetä!yleisesti!opetuksessa.!Niihin!viittaavat!ainoastaan!Okura!

(2011,!2012)!ja!Serita!(2011/2015).!Okura!käyttää!näistä!kolmesta!ryhmästä!

lisäselityksiä!täydellisesti$taipuvat$verbit$(viiden$vokaalin$taivutus),!epätäydellisesti$

taipuvat$verbit$(yhden$vokaalin$taivutus)!ja!täysin$poikkeavasti$taipuvat$verbit.!!

########################################################
24!Tämä!ryhmä!jakautuu!vielä!kahteen!alakategoriaan!näiden!kahden!eri!vokaalin!mukaan:! !
kami$ichidan$katsuyō$eli!’ylempi!yhden!asteen!taivutus’!(i;vokaali)!sekä! !shimo$ichidan$
katsuyō$eli!’alempi!yhden!portaan!taivutus’!(e;vokaali).!
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Verbien!taivutusryhmät!ovat!esimerkki!kielen!partikulaarisesta!kuvauskategoriasta,!

jonka!tunnuksina!on!käytetty!numeroita!(Haspelmath!2010:!674).!Verbiryhmien!

tapauksessa!numeroiminen!on!looginen!ja!helppo!tapa.!Läpinäkyvyyden!vuoksi!

kielenoppijalle!on!syytä!selittää!ryhmiä!esitellessä!myös!se,!mihin!kolmeen!eri!

ryhmään!jakaminen!perustuu,!ja!mahdollisesti!esitellä!myös!muita!nimityksiä.!Sekin!&!

Saikin!(em.)!mukaan!numeroituja!ryhmiä!(esimerkiksi!Group$1$verbs,$Verb$1!ja!niin!

edelleen)!käytettäessä!tarvetta!täydelliseen!termien!yhtenäisyyteen!ei!luultavasti!ole.!

Apuverbit,,verbiliitteet,vai,apuadjektiivit?,

Japanin!verbit!muuttavat!muotoaan!moduksen,!tempuksen,!negaation!ja!

kohteliaisuuden!mukaan!sekä!sen!mukaan,!onko!kyseessä!aktiivi!vai!passiivi!(Tsuzuki!

1976:!65).!Näitä!ilmaistaan!liittämällä!eri!verbivartaloihin!erilaisia!suffikseja.!

Huomattavaa!on!myös,!että!osa!suffikseista!taipuu!pääverbiensä!kaltaisesti,!ja!niiden!

perään!voi!kasautua!lisää!päätteitä!(Iwasaki!2013:!16):!

(14)! !!

tabeNsaseNrareNtakuNnakatNta$ $

$syödä;CAUS;PASS;DES;NEG;PST$

! !En!halunnut!tulla!laitetuksi!syömään.!

Englanninkielinen!termin!auxiliary!käyttö!on!englanninkielisissä!materiaaleissa!varsin!

vaihtelevaa.!Auxiliary!on!useissa!kielissä!verbi,!joka!vaatii!leksikaalisen,!kokonaisen!

toisen!verbin!toimiakseen!lauseessa!(Brown!&!Miller!2013:!44).!Sen!tehtävä!on!usein!

välittää!modaalista,!ajallista!ja!aspektuaalista!informaatiota.!Kuitenkin!monissa!

kielissä,!esimerkiksi!turkissa,!nämä!avustavat!elementit!eivät!ole!leksikaalisia!sanoja,!

vaan!pääverbiin!liittyviä!affikseja!(em.).!Myöskään!japanissa!nämä!”apuverbit”!eivät!

aina!ole!itsenäisiä!verbejä,!vaan!eräänlaisia!verbiliitteitä!tai!suffikseja,!jotka!liittyvät!

eri!verbivartaloihin.!Tämän!vuoksi!tulee!varoa!englanninkielisen!termin!auxiliary$

suomentamista!suoraan!apuverbiksi.!!

Japanissa!niin!sanotut!”puhtaat!apuverbit”!( !jodōshi,!’apuverbit’,!Ogawa!1982:!

142,!374–392)!ovat!morfosyntaktisesti!epäitsenäisiä!suffikseja,!joilla!ei!ole!itsenäistä!

merkitystä.!Tämän!lisäksi!on!joukko!”avustavia!apuverbejä”!( !hojo$
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dōshi,!’avustavat!verbit’,!Ogawa!1982:!366–374),!jotka!toimivat!itsenäisinä!verbeinä,!

mutta!liittyessään!toiseen!pääverbiin!menettävät!alkuperäisen!merkityksensä.!

McGloinin!ym.!(2014:!96)!käyttävät!jälkimmäisistä!termiä!auxiliary$verb.$!Se!on!heidän!

mukaansa!verbi,!jota!käytetään!yhdessä!edeltävän!verbin!tai!adjektiivin!kanssa!ja!joka!

menettää!alkuperäisen!merkityksensä!toimiessaan!suffiksina.!Se!tuo!pääverbin!

kuvaamaan!tapahtumaan!aspektuaalisen!(kts.!osio!5.2.4)!merkityksen.!Niitä!edustavat!

esimerkiksi!eksistentiaaliverbit! !iru!ja! !aru!sekä !shimau,!’lopettaa,!

päättää’.!McGloin!ym.!(2014:!96)!laskevat!apuverbeiksi!ainoastaan!ne!päätteet,!jotka!

liittyvät!pääverbin!te;päätteiseen!muotoon!eli!konjunktiivimuotoon,!joka!itsessään!

muodostuu!verbin!adverbiaalimuodosta!sekä!epäitsenäisestä!verbinliitteestä!te,!tai!

pelkkään!verbin!adverbiaalimuotoon!(jota!kutsutaan!suomenkielisessä!opetuksessa!

toisinaan!myös!”masu;tyngäksi”).!Iwasaki!(2013:!65)!taas!tekee!jaon!modaalisiin,!

taipumattomiin!apusanoihin!(modal$auxiliaries,!esimerkiksi!velvollisuutta!ilmaiseva!

suffiksi!beki)!sekä!myös!McGloinin!ym.!mainitsemiin,!todellisista!verbeistä!

kieliopillistuneisiin,!taipuviin!apuverbeihin.!Epäitsenäisistä!liitteistä,!joilla!ilmaistaan!

esimerkiksi!passiivia!ja!kausatiivia!Iwasaki!(2013:!79)!sen!sijaan!käyttää!termiä!

auxiliary$suffix.!Shibatani!(1990:!!233)!käyttää!samaa!termiä.!

Eri!merkityskategorioiden!ilmaisemiseksi!käytettävien!suffiksien!luokittelu!tarkkoihin!

ryhmiin!ei!ole!japanissa!yksinkertaista.!Esimerkiksi!desideratiivia!eli!tahtomista!

ilmaiseva!suffiksi! !tai!sekä!negaation!pääte! !nai$ovat!japanissa!olleet!alun!

perin!adjektiiveja,!ja!ne!myös!käyttäytyvät!adjektiivien!tavoin!esimerkiksi!taipumisen!

osalta.!Näiden!suffiksien!kuvailut!ovat!myös!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!

vaihtelevia.!Yleisesti!suffikseja!kutsutaan!yleistermeillä!pääte!tai!(verbi)liite,!joita!

sitten!täydennetään!eri!määritelmillä.!Esimerkiksi!desideratiivia!eli!haluamista!

ilmaiseva!tai;suffiksi!on!materiaaleissa!esimerkiksi!tekemisen$halua$ilmaiseva$

verbiliite!(Okura!2011,!2012),!taiNpääte!(Matilainen!&!Serita!2009,!2012),!

desideratiivin$suffiksi!!(Länsisalmi!2014)!ja!apusana!(Sopo!2014).!Esimerkiksi!Okura!

(2011,!2012)!mainitsee!myös!oppimateriaaleissaan,!että!haluamista!ilmaiseva!tai!on!

entinen!adjektiivi,!joka!luokitellaan!nykyään!apuverbiksi!tai!verbiliitteeksi.!!
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Usein!itse!pääverbiä!sekä!suffiksia!käsitellään!kokonaisena!omana!muotonaan,!ilman!

että!suffikseja!analysoidaan!erikseen.!Tästä!esimerkkinä!on!Karppisen!(2011,!2010)!

teettääNmuoto,!jolla!tarkoitetaan!verbin!kausatiivimuotoa,!joka!muodostetaan!

suffiksilla! !;seru$tai! !;saseru25!riippuen!verbistä!(esimerkiksi!

kakaseru,!’kirjoituttaa’).!Itse!termiä!kausatiivi!käyttävät!Kawata!(2009)!ja!Länsisalmi!

(2014).!Yleistä!oppimateriaaleissa!on!puhua!myös!esimerkiksi!masuNmuodosta!

(kohteliaisuutta!ilmaiseva!verbimuoto!joka!syntyy!suffiksilla! !;masu),!sekä!naiN

muodosta!(kieltomuoto,!kts.!yllä).!MasuNmuotoa!käyttävät!kaikki!oppimateriaalit!

lukuun!ottamatta!Okuraa!(2011,!2012),!joka!analysoi!masu;päätteen!verbiliitteeksi.!

Sekin!&!Saikin!(1986:!97)!tutkimuksessa!masu$form!ja!sen!japanilainen!vastine! $

masu$kei$olivat!ylivoimaisesti!yleisimmät!termit.!Karppinen!(2011,!2010),!Kawata!

(2009),!Matilainen!&!Serita!(2009,!2012)!sekä!Sopo!(2014)!käyttävät!kieltomuodosta!

termiä!naiNmuoto,!Smedlund!(2010/2011)!puhuu!kieltomuodosta.!Sekin!&!Saikin!

(1986:!98)!vertailussa!termi!muotoon!perustuvien!nimitysten!sijaan!negative$form!on!

selkeästi!yleisin!termi;!tämä!saattaa!johtua!siitä,!että!tälle!verbimuodolle!on!

suhteellisen!helppoa!keksiä!sen!funktiota!kuvaava!nimitys!(verrattuna!esimerkiksi!

edellä!käsiteltyyn,!kohteliaisuutta!ilmaisevaan!masuNmuotoon,!jota!on!helpointa!

kutsua!sen!muotoon!perustuvalla!termillä).!

Eräs!erittäin!keskeinen!verbinmuoto!on!niin!kutsuttu!teNmuoto,!joka!on!verbien!(sekä!

verbinkaltaisten!adjektiivien!ja!kopulan)!konjunktiivimuoto!(conjunctive$form).!Sillä!

on!lukuisia!tärkeitä!funktioita!(Kaiser!ym.!2002:!82–83):!esimerkiksi!aspektin!

merkityksen!ilmaisu!apuverbien!avulla!(kts.!esimerkki!17!alla).!Termi!teNmuoto$

esiintyy!lähes!kaikissa!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa;!ainoastaan!Okura!(2011,!

2012)!analysoi!sen!erikseen!verbivartalona,!johon!on!liittynyt!verbinliite$te.!Myös!

Sekin!&!Saikin!(1986:!100)!vertailussa!termi!te$form$on!ylivoimaisesti!yleisin.!Tässä!

työssä!siitä!käytetään!termiä!konjunktiivimuoto.$

Oleellisin!jaottelu!eri!suffiksien!tapauksessa!kulkee!sen!mukaan,!onko!kyseessä!oman!

itsenäisen!merkityksen!omaava!verbi,!joka!toimii!myös!abuverbinä!(auxiliary$verb),!
########################################################
25!Myös!suffiksien!tarkasta!morfologiasta!on!erimielisyyttä!liittyen!verbivartaloiden!morfologian!
epäselvyyteen,!vrt.!esim.!McGloin!ym.!2014:!107.!
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vai!epäitsenäinen!liite!(auxiliary$suffix).!Suffiksit!voi!siis!jakaa!Ogawan!(1982)!ja!

McGloinin!(2014)!tapaan!kahteen!eri!ryhmään!merkityksen!itsenäisyyden!perusteella,!

ja!puhua!esimerkiksi!apuverbeistä!ja!verbiliitteistä.$!Omaksi!ryhmäkseen!voi!erotella!

vielä!taipumattomat!modaaliset!suffiksit!(kts.!Iwasaki!2013:!65).!Halutessaan!

verbiliitteitä!on!hyvä!täsmentää!ja!puhua!esimerkiksi!negaation$suffiksista.$Okuran!

tapaan!(2011,!2012)!on!myös!hyvä!selventää,!että!jotkin!niistä!ovat!alun!perin!olleet!

adjektiiveja,!mikä!selventää!niiden!morfosyntaktista!käyttäytymistä.!Kokonaisista!

verbien!eri!modus;!ja!aspektimuodoista!on!syytä!käyttää!termiä,!joka!jotenkin!kuvaa!

verbimuodon!funktiota;!tässä!mielessä!masuNmuoto,!naiNmuoto!tai!taiNmuoto!auttavat!

kyllä!muistamaan!kyseisen!muodon,!mutta!eivät!ole!rakenteen!funktion!

selventämisen!kannalta!kaikkein!parhaita!valintoja.!Parasta!olisi!määritellä!

verbinsuffiksit!funktionsa!perusteella!(esimerkiksi!kohteliaan$tyylin$suffiksi,!negaation$

tai!kieltosuffiksi!ja!desideratiivin$tai!tahtomisen!suffiksi),!ja!sitten!puhua!!

johdonmukaisesti!samalla!tavalla!myös!kokonaisista!verbimuodoista!(kohtelias$muoto,$

kieltomuoto).!

5.2.4!Tempus!ja!aspekti!

Yleisesti!aikamuoto!eli!tempus!on!kategoria,!jonka!päärooli!on!viitata!tapahtuma;

aikaan!suhteessa!puhumishetkeen!(Matthews!2007:!404).!Puhujat!sijoittavat!aiheena!

olevat!tapahtumat!ja!tilanteet!johonkin!ajan!pisteeseen.!Jako!tapahtuu!tavallisesti!

nykyisyyden!eli!preesensin,!menneen!ajan!sekä!tulevan!ajan!eli!futuurin!välillä!

(Brown!&!Miller!2013:!436).!Tempus!on!vertailukäsite,!joka!ilmenee!kielissä!eri!tavoin,!

ja!kategorioiden!käyttäytyminen!määräytyy!aina!kielikohtaisesti.!Monissa!kielissä,!

mukaan!lukien!esimerkiksi!suomessa,!englannissa!ja!japanissa,!tapahtuma;ajan!

ilmaisu!vaikuttaa!verbien!muotoon;!tempus!on!tällöin!kieliopillistunutta.!!

Japanissa!on!eroteltavissa!kaksi!aikamuotoa:!mennyt!aika!(past$tense)!ja!menemätön!

aika!(nonpast$tense)!(Iwasaki!2013:!126,!Hasegawa!2015:!116,!McGloin!2014:!140).!!

! !
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(15)! !

! Pan$$$o$$$$tabeNru.$

! leipä!OBJ!syödä;PRS!

! Syön!leivän.!

(16)! !

! Kōhī$$$o$$$$nonNda.$

$ kahvi!OBJ!juoda;PST!

! Join!kahvia.!

Englanniksi!samoja!termejä!käyttävät!myös!Kaiser!ym.!(2002).!Futuuria!ilmaistaan!

japanissa!menemättömän!ajan!muodoilla,!ja!se!on!tavallisesti!pääteltävissä!

kontekstista.!Japaniksi!menemätön!aika!tai!preesens!on! !genzaikei$’nykyisyyden!

muoto’,!mennyt!aika!taas! !kakokei,!’menneisyyden!muoto’!(perinteisessä!

japanilaisessa!koulukieliopissa!menneen!ajan!tunnus!;ta!on!luokiteltu!epäitsenäiseksi!

apuverbiksi!(kts.!yllä)!(Ogawa!1982:!189).!Hasegawan!mukaan!(2015:!127)!mennyt!

aikamuoto!ilmaisee!mennyttä!tilannetta,!kun!taas!menemättömän!ajan!muoto!

ilmaisee!nykyisyyttä!silloin!kun!predikaatti!on!staattinen,!mutta!tulevaisuutta!

predikaatin!ollessa!dynaaminen.!Tällä!staattinen;dynaaminen!;jaolla!on!merkittävä!

vaikutus!tempuksen!ja!aspektin!tulkintaan!lauseessa!(Iwasaki!2013:!63).!

Japanin!oppimateriaaleissa!menemättömästä!ajasta!käytetään!yleisimmin!termiä!

preesens.!Länsisalmi!(2014)!käyttää!myös!termiä!menemätön$aika,!ja!Sopo!(2014)!

englanninkielistä!termiä!nonpast.!Menneen!ajan!selityksissä!on!enemmän!vaihtelua:!

termiä!mennyt$aika(muoto)$käyttävät!ainakin!Karppinen!(2011,!2010),!Serita!(2012,!

2011/2015),!Matilainen!&!Serita!(2009,!2012),!Smedlund!(2010/2011)!ja!Länsisalmi!

(2014).!Termiä!imperfekti!!käyttävät!Kawata!(2009),!Okura!(2011,!2012)!ja!Sopo!

(2014).!Sopo!puhuu!imperfektin!lisäksi!perfektistä.!Menneen!ajan!verbimuotojen!

yhteydessä!puhutaan!yleisesti!verbin!taNmuodosta!(esim.!Karppinen!2011,!2010;!

Kawata!2009;!Matilainen!&!Serita!2009!ja!2012;!Sopo!2014).!Tämä!viittaa!mennyttä!

aikaa!ilmaisevaan!ta;päätteeseen.!Yksinkertaisinta!on!kutsua!näitä!aikamuotoja!
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termeillä!menemätön$aika$ja!mennyt$aika,!sillä!ne!muodostavat!loogisen!parin!

termistöllisesti.!Menemätön!aika!kattaa!terminä!myös!futuurin.!

Aspektin!luokittelu!on!tempusta!huomattavasti!monimutkaisempaa.!Kieliopillinen!

aspekti!liittyy!tapahtumien!esittämiseen!joko!käynnissä!olevana,!loppuun!saatettuna!

tai!habituaalisena!eli!toistuvana!(Brown!&!Miller!2013:!436).!Tsuzukin!mukaan!(1976:!

66)!termi!aspect!tai! !(asupekuto)!on!tullut!japanin!kuvaukseen!

eurooppalaisten!kielten!kieliopeista,!vaikka!kyseinen!ilmiö!ainoastaan!muistuttaa!

japanissa!eurooppalaisten!kielten!vastaavaa.!Hän!itse!käyttää!myös!termiä!

sugata,!’tila’.!Aspekti!on!tempusta!subjektiivisempi!kokemus,!ja!sen!määrittelyyn!ja!

tulkintaan!liittyy!ajan!lisäksi!paljon!muitakin!tekijöitä,!kuten!modaalisuus!ja!

transitiivisuus!(Hasegawa!2015:!115,!118).!Aspekti!liittyy!enemmän!puhujan!sisäiseen!

näkemykseen!tapahtumasta!kuin!ulkoiseen,!objektiivisesti!todettavaan!aikaan.!

Tempus!koodaa!objektiivisesti!kahden!aika;akselilla!sijaitsevan!pisteen!välistä!

suhdetta,!kun!taas!aspekti!koodaa!tulkintaa!tilanteesta!puhujan!omasta!

perspektiivistä.!Sen!vuoksi!sen!määrittely!ja!tulkinta!on!myös!toisinaan!haastavaa.!

Aspekti!voidaan!Hasegawan!mukaan!(2015:!123)!jakaa!imperfektiiviin!sekä!

perfektiiviin!eli!”todelliseen”!aspektiin!(aspective$proper).!Etenkin!imperfektiivi!eli!

päättymätöntä!tekemistä!ilmaiseva!aspekti!koostuu!monista!monimutkaisista!

aspektin!merkityksistä!(Iwasaki!2013:!143).!Sillä!on!lukuisia!”alalajeja”!tai!

merkityksiä!(Hasegawa!2015:!119),!esimerkiksi!käynnissä!olevaa!toimintaa!ilmaiseva!

progressiivi!sekä!teon!tai!tapahtuman!tulosta!ilmaiseva!resultatiivi.!Aspektin!

ilmaisussa!verbin!te;päätteinen!konjuktiivimuoto!on!kaikkein!produktiivisin!(Iwasaki!

2013:!152);!siihen!liitetään!apuverbejä!(kts.!yllä).!Kaikkein!monimutkaisin!aspektin!

kategoria!on!(preesensin)!perfekti,!joka!voi!viitata!sekä!menneeseen!aikaan,!

nykyisyyteen!että!futuuriin!(Hasegawa!2015:!123).!!

Aspektin!käsittely!on!oppimateriaaleissa!hyvin!puutteellista!ja!sekavaa!etenkin!

termistön!kannalta.!Esimerkiksi! !genzai$shinkōkei$eli!present$progressive,!

jonka!tunnus!on!;te$iru!on!oppimateriaaleissa!esimerkiksi!kestopreesens$(Karppinen!

2011,!2010),!partisiipin$preesens$ja!preesens$(Kawata!2009),!preesens,!preesensin$
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gerundi!sekä!perfekti!(Okura!2011,!2012),!teiruNmuoto$(Smedlund!2010/2011;!

kohteliaassa!tyylissä!teimasuNmuoto,!Serita!2012)!sekä!käynnissä$oleva$tekeminen$

(Sopo!2014).!

(17)! !!

hashiNtte$$$$iru$$

$ juosta;CON!olla.PRS!

juosta!(aspektuaalisuus:!progressiivinen)! !

Ainoastaan!Länsisalmi!(2014)!puhuu!eksplisiittisesti!aspektista,!jolla!voidaan!ilmaista!

progressiivia!eli!parhaillaan!tapahtuvaa!toimintaa,!duratiivia!eli!jatkuvaa!tai!

yhtäjaksoista!toimintaa,!resultatiivia!eli!päättyneen!tapahtuman!tulosta,!habituaalia!

eli!toistuvaa!tai!”tavanmukaista”!toimintaa!tai!iteraatiota!eli!toistuvaa!tekemistä.!

Kyseisellä!verbimuodolla!voikin!olla!kontekstista!riippuen!mikä!tahansa!näistä!

merkityksistä.!Esimerkiksi!Okuran!(2011,!2012)!termien!käyttö!osoittaa,!että!

aspektuaalisella!verbimuodolla!voi!olla!kontekstista!riippuen!hyvin!monenlaisia!

funktioita.!Oppimateriaaleista!on!hyvin!vaikeaa!vetää!mitään!yhtenäisiä!linjoja!

termien!käytöstä.!

Erityiseksi!ongelmaksi!japanin!kuvauksissa!nousee!myös!erottelu!tempuksen!ja!

aspektin!välillä.!Tempuksen!ilmaistessa!tapahtuman!aikaa,!aspekti!kertoo!kuinka!

kyseinen!tapahtuma!nähdään:!onko!se!käynnissä,!loppuun!saatettu,!kesken!vai!

toistettu!(McGloin!2014:!140).!Toisinaan!kuitenkin!myös!aikamuodot!voivat!japanissa!

ilmaista!aspektia,!esimerkiksi!tapahtuman!päättymistä!tai!keskeneräisyyttä!(em.).!

Mennyt!aikamuoto!voi!ilmaista!esimerkiksi!tapahtuman!tai!toiminnan!loppuun!

saattamista!eli!perfektiiviä!(Kaiser!ym.!2002:!464).!Bowringin!&!Laurien!(2004:!84)!

mukaan!verbin!päättömuodolla!sekä!menemättömän!ajan!kohteliaalla!muodolla!(kts.!

osio!5.2.7)!on!aina!keskeneräisyyden!merkitys,!minkä!vuoksi!he!nimittävät!tätä!

muotoa!imperfektiiviksi.!Ta;päätteistä,!tapahtuman!päättymistä!ilmaisevaa!muotoa,!

jolla!on!yleensä!(mutta!ei!aina)!myös!menneen!ajan!merkitys,!he!kutsuvat!

perfektiiviksi.!He!ottavat!siis!ensisijaisesti!kantaa!aspektiin!eivätkä!aikamuotoon,!ja!

painottavat!tempuksen!ja!aspektin!erojen!ymmärtämistä!japanissa.!Esimerkiksi!
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aspektuaalisten!ilmaisujen!käännös!riippuu!heidän!mukaansa!aina!kontekstista,!joten!

sen!nimeäminen!ei!ole!yksinkertaista.!

Tempuksen!ja!aspektin!erottelu!on!toisinaan!hyvinkin!monimutkaista,!ja!näissä!

kategorioissa!esiintyy!häilyvyyttä!ja!päällekkäisyyttä.!Usein!näiden!ilmiöiden!selitys!

on!kielten!oppikirjoissa!hyvin!puutteellista:!ongelma!ei!ole!ainoastaan!japanin!kielen!

oppikirjoissa!vaan!kielenopetuksessa!laajemminkin.!Tempukseen,!aspektiin!ja!

modukseen!liittyvä!termistö!on!erittäin!ongelmallista!ja!vaihtelevaa!myös!laajemmin!

kielitieteellisessä!kirjallisuudessa!ja!deskriptiivisissä!kielten!kuvauksissa!(Rice!2006:!

258).!Asiaan!olisi!syytä!kiinnittää!tulevaisuudessa!huomattavasti!enemmän!huomiota!

oppimateriaaleja!muotoiltaessa.!!

5.2.5!”Partikkelit”!

Japanin!opetuksessa!ja!kieliopeissa!(sekä!suomenkielisissä!että!englanninkielisissä)!

puhutaan!paljon!partikkeleista,!ja!termi!on!japanin!kielen!kuvauksessa!varsin!

vakiintunut.!Termin!partikkeli!yksiselitteinen!kielitieteellinen!määritteleminen!ei!ole!

yksinkertaista.!Ne!ovat!monien!erilaisten!kielten!moninainen!joukko!taipumattomia!

pikkusanoja,!jotka!eivät!sujuvasti!sovi!mihinkään!toiseen!sanaluokkaan!(Matthews!

2007:!289),!ja!joilla!on!jonkinlainen!kieliopillinen!funktio!(Crystal!2003:!338).!Kielten!

välillä!niillä!ei!juurikaan!ole!yhdistäviä!ominaisuuksia.!Japaniksi!niistä!käytetään!

yleensä!termiä! !(joshi,$’partikkeli,!postpositio’,!kirjaimellisesti!’apusana’,!Ogawa!

1982:!146).!Japanin!partikkelit!ovat!lyhyitä!elementtejä,!jotka!eivät!voi!esiintyä!

itsenäisesti!lauseessa!(Hasegawa!2015:!69).!Ne!esiintyvät!postpositionaalisina!

sanoina,!jotka!liittyvät!pääasiassa!substantiivilausekkeisiin,!ja!niiden!tehtävä!on!

välittää!monenlaista!syntaktista,!semanttista!ja!pragmaattista!informaatiota!(Iwasaki!

2013:!66).!!

Englanninkielisissä!japanin!kielen!kuvauksissa!käytetään!hyvin!yleisesti!termiä!

particle!(esim.!Shibatani!1990,!McGloin!2014,!Kaiser!ym.!2002,!Hasegawa!2015,!

Iwasaki!2013).!Joistain!japanin!partikkeleista!käytetään!toisinaan!termiä!postposition;!

se$esiintyy!esimerkiksi!Hasegawalla!(2015)!ja!McGloinilla!ym.!(2014).!Niitä!verrataan!
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usein!englannin!prepositioihin,!sillä!niiden!funktio!on!samankaltainen!mutta!niiden!

sijainti!on!määrittämänsä!sanan!jäljessä,!toisin!kuin!englannissa.!!

Myös!suomenkielisessä!opetuksessa!on!yleisesti!käytössä!yleistermi!partikkeli,!ja!sitä!

käyttävät!lähes!kaikki!suomenkieliset!japanin!oppimateriaalit.!Tavallisesti!tätä!termiä!

tarkennetaan!partikkelista!riippuen!jollakin!määreellä,!esimerkiksi!epäsuoran$objektin$

partikkeli!(Matilainen!&!Serita!2009).!Aineistossa!on!kaksi!kiinnostavaa!poikkeusta.!

Okura!(2011:!64)!sanoutuu!partikkeli;termin!käytöstä!irti!kokonaan,!sillä!hänen!

mukaansa!ne!poikkeavat!käytökseltään!ja!funktioltaan!esimerkiksi!englannin!

partikkeleista,!mikä!pitääkin!paikkansa.!Japanin!partikkelit!eivät!voi!esimerkiksi!

esiintyä!ilman!pääsanaansa!tai!rakennettaan,!josta!ne!ovat!riippuvaisia.!Lisäksi!niillä!

on!substantiivien!taivutuspäätteiden!kaltaisia!ominaisuuksia,!mikä!tekee!niistä!

Okuran!mukaan!enemmän!liitteiden!kaltaisia.!Hän!on!kehittänyt!niille!itse!termin!

tunnustavu!(useammasta!tavusta!koostuvien!!merkitsijöiden!kuten! !kara!ja! !

made!tapauksessa!hän!käyttää!termiä!tunnussana).!Junko!Sopo!(2014)!käyttää!

enimmäkseen!termejä!sijatavu!ja!sijapääte.!Termin!partikkeli!varsinaista!

kielitieteellistä,!vaikeasti!rajattavaa!merkitystä!ei!oppimateriaaleissa!käsitellä!juuri!

millään!tavoin.!Siihen!on!suomenkielisessä!japanin!opetuksessa!ottanut!kantaa!

ainakin!Ulla!Saari26,!joka!on!materiaaleissaan!selostanut!japanin!partikkelien!eron!

esimerkiksi!englannin!ja!suomen!partikkeleihin,!ja!maininnut!myös!japanin!

partikkelien!funktion!samankaltaisuuden!suomen!liitepartikkelien,!prepositioiden,!

postpositioiden,!konjunktioiden!sekä!sijamuotojen!kanssa.!$

Onko!partikkeli;termin!käyttö!japanin!kielen!opetuksen!yhteydessä!perusteltua?!

Aluksi!on!määriteltävä,!mitä!tarkoitetaan!termillä!(kieliopillinen)!partikkeli.!

Esimerkiksi!perinteisesti!englannin!kielessä!partikkeleiksi!on!määritelty!sellaiset!

taipumattomat!pikkusanat!kuten!besides,!because!ja!but,!mutta!nykyään!moderneissa!

kieliopeissa!partikkelit!ovat!sanoja,!jotka!liittyvät!verbeihin!ja!ovat!identtisiä!

prepositioiden!kanssa!(Brown!&!Miller!2013:!332).!Niinpä!esimerkiksi!verbissä!pick$

up!esiintyy!partikkeli!up,!jolla!on!prepositioiden!kaltaisesti!spatiaalinen!merkitys!

(em.).!Suomalaisessa!kielioppiperinteessä!partikkeleita!ovat!esimerkiksi!konjunktiot,!
########################################################
26!Ulla!Saaren!käyttämät!japanin!opetusmateriaalit,!kielioppi:!partikkeli.!
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puheen!kulkua!ohjaavat!pikkusanat!(esimerkiksi!ja,$eli,$entä),!interjektiot!sekä!

liiterpartikkelit.!Termin!partikkeli!käytössä!ei!kuitenkaan!varsinaisesti!ole!japanin!

opetuksen!tapauksessa!ongelmaa,!sillä!kyseinen!termi!itsessään!”ei!tarkoita!mitään”:!

sille!ei!ole!mitään!vakiintunutta,!tyhjentävää!kielitieteellistä!selitystä!ja!se!kattaa!eri!

kielissä!hieman!erilaisia!ilmiöitä.!Se!on!myös!japanin!kuvauksissa!ja!opetuksessa!

hyvin!vakiintunut.!Se!kuitenkin!herkästi!liitetään!siihen!mielikuvaan,!mikä!

partikkeleihin!liittyy!esimerkiksi!englannin!kielen!kontekstissa.!Tärkeintä!on!Ulla!

Saaren!tapaan!selkeästi!selittää!ero!esimerkiksi!englannin!partikkeleihin.!Toinen!

keino!on!käyttää!termin!marker!(esim.!McGloin!2014,!Backhouse!2004)!

suomenkielistä!käännöstä!tunnus$tai!merkitsin,!esimerkiksi!topiikin$tunnus!tai!

genetiivin$merkitsin.!Tällöin!on!mahdollista!välttää!partikkelin!mahdollisesti!

ongelmallinen!määrittely.!Esimerkiksi!Ulla!Saari!käyttääkin!termin!partikkeli!lisäksi!

nimitystä!tunnus.!

Oppimisen!tueksi!voi!olla!hyvä!tehdä!jonkinlaisia!tarkentavia!jakoja!eri!alaryhmiin,!

sillä!japanin!partikkeleilla!on!monia,!vaihtelevia!merkityksiä!ja!jotkin!niistä!kantavat!

montaa!eri!funktiota!riippuen!kontekstista.!Laajasti!ajatellen!japanin!partikkelit!

voidaan!jakaa!funktioltaan!kahteen!kategoriaan:!niihin,!joilla!on!jonkinlainen!

kieliopillinen!funktio,!ja!niihin,!joilla!on!tehtävä!dialogin!jäsentäjänä!ja!keskustelun!

informaation!välittäjänä.!Samantapaista!jaottelun!ajatusta!on!käyttänyt!myös!

suomenkielisessä!opetuksessa!Smedlund!(2010/2011):!hän!jaottelee!

oppimateriaalissaan!japanin!partikkelit!kahteen!ryhmään:!”sijaa!ilmaiseviin!

partikkeleihin”!ja!”puhujan!asennetta!ja!tunnetta!ilmaiseviin!partikkeleihin”.!

Abstraktit!kieliopilliset!sijat,!kuten!nominatiivi,!akkusatiivi!ja!datiivi,!toimivat!

keskeisissä!kieliopillisissa!tehtävissä,!esimerkiksi!subjektissa,!objektissa!ja!

epäsuorassa!objektissa.!Semanttiset!sijat!sen!sijaan!ovat!merkitykseltään!

konkreettisempia;!niitä!edustavat!esimerkiksi!suomen!paikallissijat,!kuten!elatiivi!ja!

illatiivi.!(Tieteen!termipankki:!sija)27.!

########################################################
27!Sijan!käsitettä!japanin!kontekstissa!ei!tässä!työssä!problematisoida;!typologisesta!näkökulmasta!kts.!
esim.!WALS!Feature!49A:!Number!of!Cases,!jonka!mukaan!japanissa!on!8;9!sijaa,!suomessa!yli!10.!
(http://wals.info/feature/49A#2/16.6/148.4,!5.3.2016)!
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Englanninkielisten!kuvausten,!esimerkiksi!Hasegawan!(2015:!70),!Iwasakin!(2013:!

66)!sekä!(McGloinin!ym.!(2014:!5)!jaottelut!ovat!monimutkaisempia!kuin!

Smedlundilla.!McGloin!ym.!luokittelevat!japanin!kielen!partikkelit!viiteen!alaryhmään!

niiden!funktion!perusteella:!sijapartikkeleihin!(eli!kieliopillisiin!sijoihin),!

postpositioihin!(eli!semanttisiin!sijoihin),!adverbiaalisiin!partikkeleihin,!

konjunktiopartikkeleihin!sekä!lauseenloppuisiin!vuorovaikutuspartikkeleihin.!

Esimerkiksi!sijapartikkelien!(case$particle)!ryhmään!he!luokittelevat!partikkelit! !ga,!

!wo,! !ni!sekä! !no.!Niiden!funktio!on!ilmaista!kieliopillista!roolia,!joka!partikkelin!

viittaamalla!substantiivilla!on!suhteessa!verbiin.!Myös!Hasegawa!(2015:!69–70)!

jaottelee!japanin!partikkelit!samantapaisesti!neljään!ryhmään:!sijapartikkeleihin!

(joita!voidaan!hänen!mukaansa!kutsua!myös!postpositioiksi,!eli!hän!niputtaa!yhteen!

kielitieteelliset!ja!semanttiset!sijat),!lauseenloppuisiin!partikkeleihin,!adverbiaalisiin!

partikkeleihin!sekä!konjunktiivipartikkeleihin.!Iwasakin!(2013:!66)!jaottelu!on!

edellisiä!hienojakoisempi:!hänellä!esiintyy!jako!luokkiin!case$particles,$topic$marking$

particles,$adverbial$particles,$conjunctive$particles,$quotative$particles!sekä$pragmatic$

particles.$Lisäksi!hänellä!on!oma!kategoriansa!vakiintuneille!partikkelin!ja!jonkin!

toisen!elementin!yhdistelmille,!joita!edustaa!esimerkiksi! !ni$

kawatte,!’(jonkun)!sijaan’.!

Aineistosta!ja!japanin!kielen!kuvauksista!huomaa,!että!japanin!partikkelit!kattavat!

hyvin!monenlaisia!funktioita!eikä!niitä!siksi!ole!helppoa!jaotella!selkeisiin!ryhmiin!

niiden!merkityksen!tai!käytön!perusteella.!Monilla!partikkeleilla!on!myös!

päällekkäisyyttä!useissa!eri!ryhmissä.!Lisäksi!edes!siitä,!mikä!luetaan!partikkeliksi,!ei!

vallitse!yksimielisyyttä.!Alla!käsitellään!eri!japanin!partikkeleita!ja!partikkeliryhmiä!

erikseen.!Japanin!partikkeleilla!on!lukuisia!eri!funktioita,!eikä!niitä!kaikkia!ole!

mahdollista!käsitellä!tämän!työn!puitteissa.!Jonkinlaisia!yleisiä!suurempia!linjoja!eri!

ryhmistä!on!kuitenkin!mielestäni!mahdollista!muodostaa.!Rajatun!pituuden!vuoksi!

alla!oleva!katsaus!partikkeleihin!ei!ole!missään!nimessä!kattava,!vaan!listaa!

ainoastaan!esimerkin!omaisesti!yleisimmin!oppimateriaaleissa!vastaan!tulleita!

rakenteita.!
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Topiikin,partikkeli,wa,

Lauseen!topiikilla!tarkoitetaan!puheenaihetta,!jota!tekstissä!tai!keskustelussa!

käsitellään!(Tieteen!termipankki:!topiikki).!Kielitieteessä!topiikilla!tarkoitetaan!joskus!

samaa!asiaa!kuin!teemalla,!jolla!tarkoitetaan!lauseen!alussa!esiintyvää,!tarkoitteeltaan!

tuttua!aihetta!(Tieteen!termipankki:!teema).!Japani!on!monen!muun!itäaasialaisen!

kielen!tapaan!topiikkiprominentti!kieli,!mikä!tarkoittaa!puheenaiheen!eksplisiittistä!

ilmaisua!ja!erottamista!subjektista!näiden!viitatessa!lauseessa!eri!asioihin.!

Japaninkielisessä!lauseessa!on!mahdollista!olla!topiikki!sekä!kommentti!selkeästi!

eroteltuina!(Hasegawa!2015:!111).!Partikkeli! !wa!on!japanissa!kaikkein!yleisin!

keino!merkitä!puheenaihetta!eli!topiikkia28.!McGloin!ym.!(2014)!käyttävät!termejä!

topic$marker!ja!topic$particle,!Iwasaki!(2013)!puhuu!topic$marking$particlesta.!Kaiser!

ym.!(2002:!577)!käyttävät!termiä!focus$particle.$Ogawa!käyttää!termiä! !kakari$

joshi,!’johtava!partikkeli’;!hänen!mukaansa!sen!päätehtävä!on!”nostaa!esiin!topiikki”!

(kts.!muut!tehtävät!Ogawa!1982:!404).!

Partikkeli!wa!on!suomenkielisissä!materiaaleissa!yleensä!nimetty!teemapartikkeliksi!

(Serita!2012,!2011/2015;!Matilainen!&!Serita!2009,!2012)!tai!joksikin!vastaavaksi!

nimitykseksi,!esimerkiksi!puheenaihepartikkeliksi!(Karppinen!2011,!2010)!tai!teeman$

merkitsimeksi$(Länsisalmi!2014).!Sopo!(2014)!puhuu!siitä!(topiikin)$sijatavuna,!mutta!

todellisuudessa!sitä!ei!voida!laskea!sijan!tunnukseksi.!Selkein!termi!sille!on!topiikin$

partikkeli!tai!topiikin$tunnus.!

Wa;partikkelin!muita!funktioita!edustaa!esimerkiksi!kontrastointi!kahden!asian!välillä!

(Hasegawa!2015:!108).!!

Subjektin,partikkeli,ga!

Partikkeli! !ga!merkitsee!lauseen!subjektia!(McGloin!2014:!36).!Hasegawan!(2015:!!

93)!ja!Iwasakin!(2013:!66)!mukaan!ga!ilmaisee!nominatiivin!sijaa,!johon!viittaa!termi!

case$particle.!!Myös!Ogawan!mukaan!(1982:!392)!ga$on! !kaku$

joshi,!’sijapartikkeli’!joka!osoittaa!subjektin.!Kaiserin!ym.!(2002)!mukaan!se!
########################################################
28!Joskaan!ei!ainoa,!kts.!esim.!Ogawa!1982:!404–407;!se!on!kuitenkin!topiikkipartikkeleista!yleisin!
ja!”prototyyppisin”,!ja!japanin!opiskelija!kohtaa!sen!heti!opintojensa!alussa.!
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kontrastoituu!yleensä!partikkelin!wa$kanssa.!Näiden!kahden!partikkelin!käytön!

erottamista!pidetään!yhtenä!haastavimmista!japanin!kielen!asioista!(Kaiser!2002:!145,!

kts.!tarkemmin!esim.!Kaiser!2002:!588–589).!Subjektin!selkeä!määrittely!etenkin!

kieltenvälisesti!on!erityisen!hankalaa!(Iwasaki!2013:!120);!japanissakin!siinä!on!

vaihtelua,!vaikka!yleisin!keino!merkitä!subjektia!onkin!partikkelilla!ga.$

Partikkeli!ga!on!oppimateriaaleissa!esimerkiksi!subjektipartikkeli!(Matilainen!&!Serita!

2009,!2012),!nominatiivisijaa$osoittava$partikkeli!(Kawata!2009),!

nominatiivin/”subjektin”$partikkeli$(Länsisalmi!2014)!ja!subjektin$sijatavu!(Sopo!2014).!

Smedlund!(2010/2011)!määrittelee!lauseen!subjektin!”tekijäksi,!joka!ei!ole!teema”.!

Tässä!työssä!suositellaan!käyttämään!termiä!subjektipartikkeli$tai!subjektin$merkitsin.!

Vaihtoehtoisesti!voi!käyttää!määritelminä!esimerkiksi!kieliopillista!sijaa!nominatiivi.!!

Objektin,partikkeli,o,

Partikkeli! !wo!(lausutaan!ja!romanisoidaan!tässä!työssä!o)!merkitsee!lauseessa!

verbin!suoraa!objektia!(McGloin!2014!37).!Hasegawan!(2015:!92)!ja!Iwasakin!(2013:!

66)!mukaan!sijapartikkelilla!o$merkitään!akkusatiivin!kieliopillista!sijaa.!Kaiserin!ym.!

(2002:!353)!mukaan!sen!perusfunktio!on!objektin!merkitseminen.!Myös!Ogawan!

mukaan!(1982:!392)!se!on!sijapartikkeli,!joka!osoittaa!objektia.!

Oppimateriaaleissa!yleisin!termi!partikkelille!wo!on!objektipartikkeli!tai!suoran$

objektin$partikkeli$(Karppinen!2011,!2010;!Matilainen!&!Serita!2009,!2012;!Serita!

2012,!2011/2015;!Smedlund!2010/2011,!Länsisalmi!2014).!Kawata!(2009)!vertaa!

sitä!myös!akkusatiivisijaan!ja!partitiivisijaan.!Okura!(2011,!2012)!kutsuu!sitä$objektin$

tunnukseksi.$Nimitystä!objektin$partikkeli$tai!objektin$tunnus!suositellaan!myös!tässä!

työssä.!

Genetiivin,partikkeli,no!

Partikkeli! no!yhdistää!kaksi!substantiivia!substantiivilausekkeeksi!(Iwasaki!2013:!

66,!McGloin!ym.!2014:!38).!Sen!välittämä!merkitys!vaihtelee!näiden!substantiivien!

välisestä!suhteesta!riippuen;!se!voi!ilmaista!esimerkiksi!omistusta,!sisältöä,!lokaatiota!

tai!lähdettä.!Sen!tehtävä!on!myös!nominalisoida!lauseke!(Kaiser!ym.!2002:!330).!
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Englanniksi!siitä!käytetään!termiä!genitive$particle!(Hasegawa!2015:!64,!Iwasaki!

2013:!66)!tai!genitive/associative$particle$(Kaiser!ym.!2002:!322).!!

No!nimetään!oppimateriaaleissa!esimerkiksi!omistuspartikkeliksi!(Karppinen!

2011/2010),!!genetiivin$tunnukseksi$(Okura!2011,!2012),!genetiivipartikkeliksi!

(Matilainen!&!Serita!2009,!2012)!genetiivin$merkitsimeksi$(Länsisalmi!2014)!ja!

genetiivin$sijatavuksi!(Sopo!2014).!Selkeintä!siitä!saattaa!olla!käyttää!termiä!genetiivin$

partikkeli!tai!genetiivin$tunnus,!mutta!myös!sen!muut!funktiot!esimerkiksi!

substantiivien!yhdistäjänä!on!huomioitava.!

Muut,sijapartikkelit,ja,konjunktiopartikkelit,

Japanissa!on!lisäksi!partikkeleita,!jotka!ilmaisevat!esimerkiksi!sijaintia!( !ni,! !de),!

suuntaa!( !ni,! !e),!ajan!pistettä!( !ni),!kumppania!( !to),!keinoa!( !de),!

alkupistettä!( !kara),!päätepistettä!( !made),!kohdetta!( !ni)!sekä!lähdettä!( !

ni)!(McGloin!2014:!39)29.!Ne!ilmaisevat!Hasegawan!mukaan!(2015:!98)!semanttista!

sijaa.!Partikkeli!ni$!toimii!myös!datiivin!eli!epäsuoran!objektin!merkitsijänä!

(Hasegawa!2015:!93,!Iwasaki!2013:!66);!esimerkiksi!Matilainen!&!Serita!(2009,!2012)!

kuvaavat!sitä!määränpään$ja!sijainnin$partikkelin$lisäksi!epäsuoran$objektin$

partikkeliksi.!

Näitä!rakenteita!kutsutaan!niin!ikään!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!yleisimmin!

partikkeleiksi!tai!liitepartikkeleiksi!(lukuun!ottamatta!Okuraa!2011,!2012),!ja!tätä!

termiä!täydennetään!erilaisilla!selventävillä!määritteillä.!Osa!niistä!rinnastetaan!

merkitykseltään!suomen!paikallissijoihin:!esimerkiksi! ni!rinnastetaan!suomen!

illatiiviin!ja!allatiiviin!(Kawata!2009;!Okura!2011,!2012;!Länsisalmi!2014),!ja!kuvataan!

kyseisten!sijamuotojen!päätteillä!tai!vihjesanoilla!(esimerkiksi!;ssa,!;lla,!johonkin,!

jollekin).!Toimintakumppania!ilmaiseva!to!nimetään!myös!komitatiiviksi$(Kawata!

2009;!Okura!2011,!2012).!Junko!Sopo!(2014:!12)!vertaa!näitä!kielen!elementtejä,!joita!

hän!nimittää!päätteiksi,!funktioltaan!suoraan!suomen!kielen!sijapäätteisiin:! !

hako$kara!’laatiko;sta’.!
########################################################
29!Tämä!listaus!ei!ole!missään!tapauksessa!kattava,!ja!tarkka!ryhmittely!vaihtelee!lähteestä!toiseen;!kts.!
esim.!Iwasaki!2013:!66,!Ogawa!1982:!392;404,!Kaiser!ym.!2002.!
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Tämä!saattaa!olla!hyödyllinen!tapa!hahmottaa!näiden!partikkelien!funktio.!Ne!

vertautuvat!myös!englannin!prepositioihin,!joilla!niin!ikään!voidaan!ajatella!olevan!

suomen!sijamuotoihin!ja!postpositioihin!vertautuvia!merkityksiä.!McGloin!ym.!(2014)!

käsittelevätkin!näitä!suoraan!englannin!prepositioihin!verraten.!Poikkeavaa!on!

ainoastaan!partikkelin!sijainti!pääsanansa!perässä,!mistä!johtuu!käytetty!termi!

postposition.!Suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!Sopo!(2014)!käyttää!termiä!

postpositio.!Ei!ole!kuitenkaan!hyvä!tukeutua!liikaa!suomen!ja!englannin!vastaaviin!

rakenteisiin,!vaikka!niiden!kautta!voikin!havainnollistaa!kyseisten!elementtien!

merkitystä.!Kuten!suomen!sijamuodoilla,!myös!japanin!partikkeleilla!on!vaihtelevia!

merkityksiä!kontekstista!riippuen,!ja!tyhjentävää!listausta!on!hyvin!vaikeaa!tehdä.!!

Konjunktion!merkitystä!kantavat!partikkelit!nostetaan!tässä!työssä!erikseen!esille!sen!

vuoksi,!että!termiä!konjunktio!käytetään!varsin!paljon!japaninkielisissä!

oppimateriaaleissa.!Konjunktio!(conjunction)!on!sana!tai!muu!elementti,!joka!liittää!

toisiinsa!kaksi!syntaktista!yksikköä!(Matthews!2007:!72).!Japanissa!tällaisia!

partikkeleita!ovat!esimerkiksi!ga,$de,$to!ja!kara;!esimerkiksi!Karppinen!(2010)!

kuvailee!ga:n!merkitystä!”kevyeksi!mutta;ilmaisuksi!lauseen!lopussa”.!Muita!

konjunktioita!ovat!esimerkiksi! !ya,$ !ka!sekä!lukuisat!muut!(kts.!esim.!Ogawa!1982:!

397–404).!Japaninkielinen!termi!on! setsuzoku$joshi,!’yhdistävä!partikkeli’!

(Ogawa!1982:!397).!Myös!englanniksi!näistä!käytetään!termiä!conjunctive$particle!

(Hasegawa!2015:!70,!Iwasaki!2013:!67).Termiä!rinnastuskonjunktio!käyttää!

esimerkiksi!Sopo!(2014),!konjunktion$tunnusta!Okura!(2011,!2012)!ja!konjunktiota$tai!

alistuskonjunktiota!Länsisalmi!(2014),!Serita!(2012)!ja!Karppinen!(2011,!2010).!!

Jotkut!japanin!konjunktion!merkitystä!kantavat!partikkelit!ovat!muodoltaan!

samanlaisia!kuin!edellä!mainitut!partikkelit.!Niistä!on!selkeintä!käyttää!termiä!

konjunktion$partikkeli!tai!konjunktion$merkitsin.!!

Kysymyspartikkeli,ka,

Partikkeli! !ka!esiintyy!lauseen!lopussa,!ja!toimii!sekä!polaarisen!että!sisällöllisen!

kysymyksen!merkitsijänä!(Shibatani!1990:!257–258).!Kysymyspartikkelin!lisäksi!

japanissa!ilmaistaan!kysymystä!myös!nousevalla!intonaatiolla!lauseen!lopussa.!
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Bowring!&!Laurie!(2004:!36)!sekä!McGloin!ym.!(2014)!kutsuvat!sitä!termillä!sentenceN

final$(interactive)!particle,!Kaiser!ym.!(2002)!sekä!Iwasaki!(2013)!käyttävät!termiä!

question$particle.!Ogawa!(1984:!117)!käyttää!japaniksi!termiä! !gimon$no$

joshi$’kysymyksen!partikkeli’.!Se!listataan!usein!mukaan!diskursiivista!funktiota!

kantavien,!lauseen!lopussa!esiintyvien!partikkelien!ryhmään,!mutta!tässä!se!on!

nostettu!esille,!sillä!sille!on!helppo!osoittaa!suhteellisen!spesifi!kieliopillinen!funktio.!

Partikkeli!ka!on!varsin!yhdenmukaisesti!nimetty!suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!

kysymyspartikkeliksi,!sekä!myös!esimerkiksi!kysymyspäätteeksi!(Matilainen!&!Serita!

2009,!2012).!Okura!(2011,!2012)!käyttää!termiä!kysymyksen$tunnustavu.!Tässä!työssä!

päädytään!käyttämään!myös!termiä!kysymyspartikkeli,!sillä!se!kuvaa!selkeämmin!

partikkelin!funktiota;!toinen!viittaa!vain!sen!sijaintiin!lauseen!lopussa.!Samaa!termiä!

(interrogative$particle)$käyttää!myös!Hasegawa!(2015:!294).!Halutessaan!sitä!voi!

verrata!esimerkiksi!suomen!kielen!polaaristen!kysymysten!eli!kyllä/ei;kysymysten!

liitepartikkeliin!;ko/;kö.!!

Dialogipartikkelit,

Osalla!japanin!partikkeleista!on!ainoastaan!diskursiivisia!merkityksiä,!ja!ne!ovat!

keskeinen!osa!japanin!kielen!pragmatiikkaa.!Japanissa!keskustelussa!esiintyvät!

dialogipartikkelit!ovat!lyhyitä!sanoja,!jotka!välittävät!erilaisia!puhujan!asenteita!ja!

tunnetiloja!(McGloin!2014:!xxix).!Ne!ovat!merkityksiltään!samantyyppisiä!kuin!

suomen!dialogipartikkelit.!Niitä!käytetään!puhujan!passiiviseen!kommentointiin!

(esimerkiksi!ahaa,$vai$niin,$just)!(Karlsson!2009:!305).!Puhuja!osoittaa!niillä!

tulkintaansa!jostain!edellisessä!vuorossa!sanotusta!(esimerkiksi!ai,!joo,!niin)!(Tieteen!

termipankki:!dialogipartikkeli).!Niiden!merkitys!vertautuu!myös!esimerkiksi!suomen!

lausumapartikkeleihin,!jotka!ilmaisevat,!millä!tavoin!niitä!seuraava!toteamus!liittyy!

käynnissä!olevaan!puheeseen!tai!toimintaan!(Tieteen!termipankki:!

lausumapartikkeli).!Japanissa!näillä!partikkeleilla!ei!ole!referentiaalisia!tai!ilmaistuja!

tarkoitteita,!eivätkä!ne!ilmaise!kieliopillisia!suhteita!(Morita!2005:!1).!Tällaisia!

partikkeleja!ovat!esimerkiksi! !ne,$ !wa,$ !yo,$ !na,$ !sa,$ !kashira,$ !ke,! $
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no,$ !ya,$ !ze$ja$ !zo$(tämä!listaus!on!peräisin!Hasegawalta,!2015:!293–303,!kts.!

myös!esim.!Iwasaki!2013:!302–308).!

Englanninkielisissä!japanin!kuvauksissa!näistä!käytetään!esimerkiksi!termejä$

sentence$final$particle/interactive$particle$(Hasegawa!2015,!McGloin!2014)!ja!

pragmatic$particle!(Iwasaki!2014).!Morita!(2005:!5)!huomauttaa,!että!monet!näistä!

nimityksistä!perustustuvat!nimenomaan!näiden!elementtien!sijaintiin!lauseessa;!

tämän!vuoksi!niistä!on!perinteisesti!käytetty!japaniksi!termiä� !shūjoshi,!

kirjaimellisesti!’päättävä!apusana’!(esim.!Ogawa!1982:!413–417).!Ogawa!(1982:!415)!

käyttää!termiä !kantō$joshi,!’lisäyspartikkeli’!ainoastaan!yhdestä!näistä!

partikkeleista:!partikkelista! sa,!joka!voi!esiintyä!myös!lauseen!keskellä!ja!jonka!

tehtävä!on!”kevyesti!herättää!kuulijan!huomio”.!Tosiasiassa!on!myös!muita!

partikkeleita,!jotka!eivät!aina!esiinny!lauseen!lopussa!vaan!myös!alussa!tai!keskellä,!

kuten!Morita!(2008:!51)!huomauttaa.!Partikkelien!sijaintiin!lauseen!lopussa!viittaavia!

termejä!ei!hänen!mukaansa!ole!kunnolla!kyseenalaistettu!kirjallisuudessa.!Morita!

(2005:!8)!päätyykin!hylkäämään!partikkelien!sijaintiin!viittaavat!nimitykset!ja!käyttää!

sen!sijaan!termiä!interactional$particle,!’kanssakäymisen!partikkeli’,!sillä!ne!kantavat!

hänen!mukaansa!erityisesti!puhetilanteeseen!sidottua!informaatiota.!Esimerkiksi!

partikkelien! !ne!ja! !yo!käyttöä!säätelee!puhekumppaneiden!toisiltaan!olettama!

informaation!määrä!(Hasegawa!2015:!299):!ne!on!tiedon!varmistusta!varten,!kun!taas!

yo!korostaa!itse!ilmoitettua!tietoa.!Myös!Hasegawan!(2015:!293)!mukaan!osa!lauseen!

lopussa!esiintyvistä!partikkeleista!ilmenee!myös!lauseen!keskellä,!jolloin!ne!toimivat!

interjektiopartikkeleina!(interjective$particles).$Tässä!työssä!interjektiot!kuitenkin!

määritellään!erillisenä,!omana!ryhmänään!(kts.!alla).$

Suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!näistä!pragmaattista!informaatiota!

välittävistä!elementeistä!käytetään!termejä!partikkeli!tai!jälkiliite!(Karppinen!2011,!

2010),!lauseenloppuinen$partikkeli!(Kawata!2009;!Matilainen!&!Serita!2009,!2012),!

heittotavut!(Okura!2011,!2012)!sekä!lauseen$lopun$partikkeli!(Serita!2012,!

2011/2015).!Materiaalien!mukaan!partikkelit!yo$ja!ne!ilmaisevat!

esimerkiksi!”reippautta”!(Karppinen!2011,!2010),!varmistusta!tai!kysymystä!”eikö!
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niin?”!(Kawata!2009)!tai!suomen!liitepartikkeleita!Nhan/Nhän!ja!Npas/Npäs$vastaavia!

merkityksiä!(Matilainen!&!Serita!2009,!2012).!Esimerkiksi!Smedlundin!(2010/2011)!

käyttämä!termi!loppupartikkeli$,!samoin!kuin!sen!englanninkieliset!vastineet,!eivät!

juurikaan!kerro!muuta!kuin!elementin!sijainnin!lauseen!lopussa;!siksi!termin!olisi!

hyvä!kuvata!jotenkin!sitä,!mihin!tarkoitukseen!kyseisiä!partikkeleita!käytetään.!

Esimerkiksi!termi!dialogipartikkeli!kuvaa!paremmin!niiden!varsinaista!funktiota.!

Interjektiot,ja,aizuchi,

Interjektio!tai!huudahduspartikkeli!on!vakiintunut!kielellinen!äännähdys,!joka!

osoittaa!puhujan!affektista!reaktiota!tapahtuneeseen!tai!sanottuun!(Tieteen!

termipankki:!interjektio).!Matthews!(2007:!198)!määrittelee!interjektiot!muodoiksi,!

joiden!tarkoitus!on!ilmaista!mielentilaa!ja!joilla!ei!ole!syntaktisia!suhteita!muihin!

sanoihin.!Japaniksi!interjektioita!kutsutaan!termillä! kandōshi,!’tunnesanat’,!

Ogawa!1982:!141).!Interjektiot!voivat!ilmaista!esimerkiksi!mielentilaa!( !hee,!

yllättyneisyyttä/hämmästystä!kuvaava!äännähdys)!tai!tuottaa!jonkinlaista!

minimipalautetta!( ( )!honto(o),!’oikeesti?’,$ !naruhodo,!’ymmärrän’,!’vai!

niin’).!Kanedan!mukaan!(2015:!15)!ne!eivät!ole!pelkkiä!irrallisia!puheen!osia,!vaan!

niiden!tehtävänä!on!osoittaa!reagointia!puheen!osapuolten!toimintaa!kohtaan.!Myös!

interjektioiden!käytön!vaihtelu!määräytyy!esimerkiksi!sen!mukaan,!onko!kyseessä!

uusi!vai!kuulijalle!tuttu!informaatio!(Moriyama!2015:!53).!Iwasakin!(2013:!68)!

mukaan!niitä!on!japanin!kielessä!useita!alaryhmiä,!mutta!niiden!yhteinen!tehtävä!on!

ilmaista!puhujan!asennetta!kerrottua!asiaa!tai!käynnissä!olevaa!tilannetta!kohtaan.!

Hän!erotteleekin!ne!varsinaisista!pragmaattisista,!lauseenloppuisista!partikkeleista!

(kts.!yllä).!Saman!jaon!tekee!Morita!(2015:!19),!jonka!mukaan!esimerkiksi!lauseen!

lopussa!varmistusta!ilmaiseva!partikkeli! !ne,!joka!lausutaan!nousevalla!intonaatiolla,$

eroaa!muodoltaan!samankaltaisesta!interjektiosta! nee,!joka!lausutaan!laskevalla!

intonaatiolla!ja!joka!on!enemmänkin!toteamus!tai!reagointi!kysymykseen.!

Nämä!elementit!nimetään!eksplisiittisesti!vain!kahdessa!japanin!oppikirjassa.!

Karppinen!(2011,!2010)!kutsuu!niitä!yllätysN/hämmästysääniksi!ja!Okura!(2011,!

2012)!nimeää!ne!huudahdussanoiksi.!Okuran!käyttämä!termi!huudahdussana!
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vertautuu!interjektion!toiseen!suomenkieliseen!nimitykseen,!huudahduspartikkeliin.!

Suomessa!interjektiot!voivat!esiintyä!vastauksena!johonkin,!mitä!puhuja!on!sanonut,!

ja!samalla!ilmaista!jotakin!mielentilaa!tai!reaktiota,!esimerkiksi!mielihyvää!(ah,$aah),!

mietteliäisyyttä!(hmm),!tai!yllätystä!tai!epäuskoa!(häh,$täh)!(Karlsson!2009:!305).!

Japanin!kielessä!ne!liittyvät!keskeiseen!puheeseen!reagoimiseen!( aizuchi,!

englanniksi!back$channeling,!Iwasaki!2013:!68,!Hasegawa!2015:!320).!Sitä!voidaan!

kutsua!suomeksi!vaikkapa!puheen$kommentoinniksi.!Siinä!ilmaistaan!esimerkiksi!juuri!

interjektioiden!avulla,!että!puheen!osapuoli!kuuntelee!ja!ymmärtää!kuulemansa.!

Muita!keinoja!ovat!esimerkiksi!reagoiva!nauru!sekä!nyökyttely!(Hasegawa!2015:!320).!!

5.2.6!Numeraaliklassifikaattorit!

Numeraaliklassifikaattorit!( ,!josuushi,!’auttava!numeraali’,!Ogawa!1982:!313)!

ovat!japanin!keino!ilmaista!erilaisin!lukusanaan!liitettävin!päättein,!millaisesta!tai!

esimerkiksi!minkä!muotoisesta!laskettavasta!asiasta!on!kyse.!Sama!ilmiö!on!monen!

muun!itä;!ja!kaakkoisaasialaisen!kielen!ominaisuus!(Gil!2013).!Kielten!

klassifikaattorilla!tarkoitetaan!elementtiä,!joka!merkitsee!leksikaalisen!yksikön!

kuuluvaksi!tiettyyn!semanttiseen!luokkaan!ja!jonka!on!esiinnyttävä!esimerkiksi!

numeraalin!kanssa!(Matthews!2007:!58).!Lajittelu!voi!perustua!esimerkiksi!muotoon,!

kokoon!tai!elollisuuteen.!Klassifikaattori!on!usein!sidonnainen!morfeemi,!joka!liittyy!

määriteltävään!substantiiviin!(Tieteen!termipankki:!klassifikaattori).!Brownin!ja!

Millerin!(2013:!76)!mukaan!ne!ovat!kieliopillisia!sanoja!tai!affikseja.!Niitä!kutsutaan!

usein!numeraaliklassifikaattoreiksi,!vaikka!esimerkiksi!kiinassa!myös!demonstratiivit!

vaativat!klassifikaattorin!(Matthews!2007:!58).!Japaninkielinen!termi!josuushi$ei!

viittaa!kirjaimellisesti!luokitteluun,!mutta!japaniksi!on!olemassa!myös!termi! !

ruibetsushi,!’luokittelun!sana’,!joka!viittaa!kaikkien!kielten!vastaavaan!ilmiöön!ja!

kääntyy!englanniksi!classifier!(Ogawa!1982:!313).!

Japanissa!klassifikaattoreita!on!lukuisia,!ja!monet!kirjat!listaavat!hyvin!suuria!määriä!

varsin!spesifejäkin!klassifikaattoreita!(kts.!esim.!Ogawa!1982:!327).!Ne!liittyvät!

ainoastaan!numeraaleihin!ja!esiintyvät!niiden!jäljessä!suffikseina.!!

! !
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(18)! 3 !!

$ sanNbiki$$$$$no$$neko!

! kolme;CLF!ASS!kissa!

kolme!kissaa!( !pienet!eläimet)!

(19)! !!

! kuruma$ichiNdai!!

! auto!!!!!!!yksi;CLF!

yksi!auto!( !autot!ja!sähkölaitteet)!!! !

Klassifikaattoreista!käytettävä!termistö!on!japanin!suomenkielisessä!

oppimateriaaleissa!vaihtelevaa:!käytössä!ovat!termit!laskemisen$päätteet$(Karppinen!

2011,!2010),!japanilaista$alkuperää$olevat$lukusanat,$lukusanan$suffiksit!sekä!

laskusanat!(Kawata!2009),!apulukusanat!(Okura!2011,!2012)!sekä!laskupäätteet!

(Matilainen!&!Serita!2009,!2012).!Termit!laskuri!tai!laskurisana!ovat!suoria!

käännöksiä!englannin!toisinaan!käytetyistä!termeistä!counter!ja!counter$word!(esim.!

Kaiser!ym.!2002).!Toinen!englanninkielinen!käytetty!termi!on!classifier!(esim.!McGloin!

ym.!2014).!Bowring!&!Laurie!(2004),!Hasegawa!(2015)!sekä!Iwasaki!(2013)!puhuvat!

numerical$classifiereista.!Japanin!tapauksessa!itsenäisiin!sanoihin!viittaavat!termit!

apulukusanat!ja!laskusanat!ovat!harhaanjohtavia,!sillä!japanissa!kyse!ei!ole!itsenäisistä!

sanoista,!vaan!pääsanasta!eli!toisin!sanoen!varsinaisesta!lukusanasta!riippuvaisista!

suffikseista.!Länsisalmi!(2014)!on!käyttänyt!materiaaleissaan!termiä!

numeraaliklassifikaattori,!joka!on!semanttisesti!kaikkein!lähimpänä!rakenteen!

varsinaista!funktiota.!Tämän!vuoksi!sitä!suositellaan!myös!tässä!työssä.$

5.2.7!Puheen!rekisterit,!kirjoitettu!kieli!ja!”kaunistaminen”!

Puheen!tai!kirjoituksen!rekisterillä!tarkoitetaan!kielen!tiettyjä!piirteitä,!joita!

käytetään!osallistuttaessa!tietynlaiseen!kielenkäytön!tilanteeseen!(Matthews!2007:!

339,!Crystal!2003:!393).!Kaikkiin!kieliin!sisältyy!vähintään!jonkinlaista!puheen!

rekisterien!vaihtelua!esimerkiksi!sosiaalisesta!kontekstista!riippuen.!Tapa,!jolla!jokin!

asia!ilmaistaan,!riippuu!puhujan!ja!kuulijan!statuksista,!heidän!välisestään!suhteesta!

ja!lisäksi!keskustelun!aiheena!olevan!asian!luonteesta!(Dixon!2012c:!441).!Eri!
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yhteiskunnilla!on!vaihtelevia!sosiaalisen!kanssakäynnin!konventioita,!jotka!ovat!

joskus!myös!kieliopillisesti!ilmaistuja!(Dixon!2009b:!201).!Näitä!piirteitä!voivat!olla!

esimerkiksi!johdettu!morfologia,!syntaktiset!rakenteet,!lausetason!ilmiöt!sekä!sanasto!

(Brown!&!Miller!2013:!337).!!

Japanin!kielessä!puheen!eri!tasojen!ilmaisu!on!selkeästi!kieliopillistuneempaa!ja!

vakiintuneempaa!kuin!monissa!muissa!tunnetuissa!kielissä!(Bowring!&!Laurie!2004:!

4).!Tämä!on!tyypillinen!ilmiö!Etelä;,!Kaakkois;!ja!Itä;Aasian!alueen!kielille,!joissa!

monissa!on!paitsi!leksikaalisia,!myös!kieliopillisia!keinoja!ilmaista!sosiaalisen!

hierarkian!järjestystä!(Dixon!2012:!443).!Japanin!kieltä!hallitsevat!eriasteiset!

kohteliaisuuden!ja!muodollisuuden!rekisterit!( !taiguu$hyōgen,!’asenteen!

ilmaisut’,!Ogawa!1982:!226),!joiden!välillä!vaihdellaan!puhekumppanista!ja!

kontekstista!riippuen.!Rekisterien!vaihtelua!voi!tapahtua!myös!saman!keskustelun!

sisällä.!Rekistereitä!ja!niiden!vaihtelua!määrittävät!siis!eri!tilanteet,!joissa!kieltä!

käytetään.!Vastaava!puherekisterien!vaihtelun!ilmiö!on!olemassa!esimerkiksi!korean!

kielessä,!josta!voidaan!erotella!jopa!seitsemän!puheen!kohteliaisuuden!tasoa!(Sohn!

1999:!413).!Japanissa!tyylin!vaihtelua!ilmaistaan!selkeästi!sanojen!kohteliailla!

muodoilla!sekä!predikaatin!muodoilla.!Käytetyn!rekisterin!”taso”!on!nähtävissä!

predikaatin!muodosta.!Kaikilla!japanin!predikaateilla!on!olemassa!sekä!päättömuoto!

(plain$form)!sekä!kohtelias!muoto!(polite$form)!(McGloin!ym.!2014:!19).!!

Rekisterien!vaihtelu!tuodaan!myös!japanin!opetusmateriaaleissa!esille,!sillä!se!on!

hyvin!keskeinen!ilmiö!japanin!kielessä!ja!jokaisen!japania!opiskelevan!on!myös!siihen!

perehdyttävä.!Useimmiten!esimerkiksi!opetuksessa!kohteliaisuuden!tasot!jaetaan!

japanissa!kolmeen!tasoon:!epämuodolliseen!tai!läheisempään!tyyliin!(

futsuutai,!’tavallinen/yleinen!tyyli’),!kohteliaaseen!tyyliin!( !teineitai,!’kohtelias!

tyyli’)!sekä!kunnioittavaan!tyyliin,!jolla!viitataan!erityiseen!puheen!rekisteriin!( !

keigo,$’kunnioittavat!sanat’)!ja!jota!opiskellaan!yleensä!vasta!pidemmälle!edistyttyä.!

Keskeinen!jako!on!epämuodollisen!(informal)!ja!muodollisen!(formal)!tyylin!välillä!

(McGloin!2014:!23),!jolloin!teineitai$ja!keigo$muodostavat!yhdessä!muodollisen!

puheen!rekisterin!(kts.!esim.!Ogawa!1982:!228).!Yleisintä!on!aloittaa!japanin!opiskelu!

niin!kutsutusta!kohteliaasta!neutraalista!tyylistä!eli!teineitaista,!joka!on!riittävän!
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kohtelias!normaaleihin!arkitilanteisiin,!mutta!joka!ei!kuitenkaan!sovellu!esimerkiksi!

kavereiden!väliseen!keskusteluun.!Tämän!vuoksi!japanin!opetuksessa!kohtelias!tyyli!

eli!teineitai!erotellaan!usein!keigosta,!jota!opetellaan!vasta!pitkälle!edettyä.!

Epämuodollinen!tyyli!( futsuutai,!’tavallinen!muoto’,!Ogawa!1982:!234)!on!

rekisteri,!jota!käytetään!epämuodollisissa!tilanteissa:!esimerkiksi!läheisten!ystävien!ja!

perheen!kanssa!puhuessa!(Hasegawa!2015:!256,!McGloin!ym.!2014:!24).!Myös!

ylempänä!sosiaalisessa!hierarkiassa!oleva!henkilö!voi!käyttää!sitä!alemmilleen!

puhuessaan.!Englanniksi!siitä!käytetään!termejä!informal$style!(McGloin!ym.!2014:!

xxvi)!tai!plain$(style)!(Bowring!&!Laurie!2004:!3).$!Myös!Sekin!&!Saikin!vertailussa!

(1986:!105)!plain$style!oli!yleisin!termi.!Epämuodollisessa!tyylissä!pääpredikaatti!on!

päättömuodossa!(plain$form).!Suomenkielisissä!japanin!materiaaleissa!

epämuodollisesta!tyylistä!puhutaan!oppimateriaaleissa!esimerkiksi!välittömänä$

tyylinä!(Karppinen!2011,!2010),!tavallisena$tyylinä!(Kawata!2009),!perustyylinä!

(Matilainen!&!Serita!2009,!2012;!Serita!2012,!2011/2015)!sekä!perusN/kaverityylinä!

(Länsisalmi!2014).!!

(20)! ?!Ashita$iku?$$ $

$ Menetkö!huomenna?!(epämuodollinen)!

Muodollista!tyyliä!( teineitai,!’kohtelias!muoto’,!Ogawa!1982:!233)!käytetään!

etenkin!keskustelussa,!jossa!puhujat!eivät!tunne!toisiaan!tai!eivät!ole!läheisiä!

keskenään,!eli!tilanteissa!joissa!muodollisuus!on!suotavaa!tai!vaadittua!(McGloin!

2014:!24).!Sen!tarkoitus!on!osoittaa!psykologista!ja!sosiaalista!etäisyyttä!puhujan!ja!

kuulijan!välillä!(McGloin!ym.!2014:!149).!Englanniksi!käytetään!esimerkiksi!termiä!

polite$(language)!(Bowring!&!Laurie!2004:!3),!ja!formal$style,!jossa!predikaatti!

on!”kohteliaassa!muodossa”!(polite$form)!(McGloin!ym.!2014:!19,!Hasegawa!2015:!

256).!Sekin!&!Saikin!vertailussa!(1986:!105)!yleisin!termi!oli!polite$style.!!

Suomenkielisissä!oppimateriaaleissa!sitä!kutsutaan!useimmiten!juuri!kohteliaaksi$

neutraaliksi$tyyliksi!tai!pelkäksi!kohteliaaksi$tyyliksi,!myös!japaninkielinen!termi!

teineitai!esiintyy!Matilaisella!&!Seritalla!(2009,!2012)!sekä!Seritalla!(2012,!

2011/2015).!Usein!opetuksessa!käytössä!on!myös!nimitys!”desuNmasuNtyyli”!
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(Smedlund!2010/2011,!Länsisalmi!2014;!myös!japaniksi! !desu$masu$tai,!

Ogawa!1982:!233),!joka!viittaa!kopulaverbin!kohteliaaseen!muotoon! !desu!ja!

verbien!saamaan!kohteliaaseen!verbisuffiksiin! !masu,!jonka!tehtävänä!on!ilmaista!

muodollisuutta.!Toisinaan!muodollinen!tyyli!luetaan!myös!osaksi!keigoa!eli!

kunnioittavaa!tyyliä!(kts.!alla).!

(21)! Ashita$ikimasu$ka.$$

$ Menetkö!huomenna?!(muodollinen)!

Niin!kutsuttu!ylärekisteri!tai!kunnioittava!tyyli!( keigo,!Ogawa!1982:!227)!on!

hyvin!muodollinen!kielen!rekisteri,!jonka!tehtävä!on!ylentää!kuulijaa!tai!puheen!

aiheena!olevaa!henkilöä!suhteessa!puhujaan.!McGloin!ym.!(2014:!149)!käyttävät!

keigosta!englanniksi!termiä!honorifics.!Bowring!&!Laurie!(2004:!3)!käyttävät!termiä!

respect$language.!McGloin!ym.!kuvaavat!sitä!kielelliseksi!systeemiksi,!jota!käytetään!

puhuttaessa!kohteliaasti!ja!”alentuvasti!tai!tottelevaisuutta!osoittaen”.!He!jaottelevat!

keigon!kolmeen!osaan,!ja!näin!ollen!lukevat!siihen!kuuluvaksi!edellä!mainittujen!

lisäksi!myös!teineitain!eli!muodollisen!puhetyylin;!tällöin!puheen!rekisterien!jako!on!

nimenomaan!epämuodollisen!ja!muodollisen!tyylin!välillä.!Hasegawa!(2015:!255)!

tekee!eron!kahden!kunnioituksen/kohteliaisuuden!ulottuvuuden!välille:!hän!käyttää!

kuulijaa!kohtaan!ilmaistavasta,!neutraalin!kohteliailla!muodoilla!ilmaistavasta!

kunnioituksesta!termiä!addressee$honorifics,!kun!taas!puheen!subjektia!kunnioittava!

kieli!(referent$honorifics)!eli!keigo$vaatii!monimutkaisempia!muotoja.$Samaa!jaottelua!

puhujan!ja!kuulijan!väliseen!akseliin!ja!puhujan!ja!puheen!referentin!väliseen!akseliin!

käyttää!Shibatani!(1990:!375).!Kuulijan!ja!puheen!referentin!roolit!luonnollisesti!

limittyvät!usein.!Suomenkielisissä!materiaaleissa!keigosta!käytetään!termiä!

kunnioittava$tyyli!(Karppinen!2011,!2010;!Kawata!2009)!tai!itse!japaninkielistä!termiä!

keigo$(Matilainen!&!Serita!2009,!2012).!$

Keigo!jakautuu!itsessään!vielä!kaksiin!erillisiin!predikaatin!muotoihin,!joiden!

tehtävänä!on!joko!kunnioittaa!kuulijaa!tai!puheenaineena!olevaa!henkilöä,!tai!alentaa!

puhujaa,!ja!joita!vaihdellaan!puhetilanteen!ja!viitattavan!henkilön!mukaan.!Näistä!

erityisistä!verbimuodoista!käytetään!japaniksi!termejä !
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sonkeigo,!’kunnioittavat!sanat’!ja! !kenjōgo,!’nöyrät!sanat’!(Ogawa!1982:!228,!

231).!Esimerkiksi!Hasegawa!erottelee!eksplisiittisesti!nämä!kaksi!kunnioituksen!

keinoa!ja!puhuu!toisista!subjektia!kunnioittavina!eli!”todellisina”!kunnioittavina!

muotoina!(subject$honorifics,$honorifics$proper)!ja!toisista!nöyrinä!muotoina!tai!

subjektia!alentavina!(humifilics,$humble$forms,$nonNsubject$honorifics).!Myös!muut!

englanninkieliset!kuvaukset!erottelevat!ne:!niitä!kutsutaan!termeillä!exalting$words!ja!

humbling$words!(McGloin!ym.!2014:!149)!sekä!respectful!ja!humble$forms!(Bowring!&!

Laurie!2004:!426).!Kaiser!ym.!(2002:!178)!käyttävät!termejä!honorific$forms!ja!humble$

forms.!Erillisistä!verbimuodoista!käytetään!suomeksi!termejä!kunnioittavat$ja$nöyrät$

verbit!(Karppinen!2011/2010)!tai!kohteliaat$ja$alistuvat$verbit!(Kawata!2009).!!!

(22)! Ashita$irasshaimasu$ka.!!

! Tuletteko!huomenna?!(kunnioittava)!!

!(23)! Ashita$ukagaimasu.!!

! Tulen!huomenna.!(nöyrä)!

!Taulukko!2.!Ehdotus!eri!rekisterien!terminologiaksi.!

Suomenkielisistä!oppimateriaaleista!Okura!(2011,!2012)!eroaa!tästä!kolmen!eri!

kohteliaisuuden!asteen!jaottelusta!ja!käyttää!sen!sijaan!kahteen!rekisteriin!jaettua!

luokittelua:!kirjoitettua$kieltä!tai!asiatyyliä!joka!vastaa!puhekieltä!eli!epämuodollista!

tyyliä,!sekä!puhuttua$tyyliä!joka!vastaa!neutraalin!kohteliasta!rekisteriä.!Jaottelu!

tapahtuu!siis!kirjoitetun!kielen!ja!puhutun!kielen!erottelulla.!Epämuodollinen!tyyli!

luokitellaan!Okuran!analyysissä!yhteen!kirjoitetun!kielen!kanssa,!sillä!ne!muistuttavat!

verbimuodoiltaan!toisiaan.!Saman!jaottelun!on!tehnyt!Ogawa!(1986:!234).!Erillistä!

kirjoitettua!tyyliä!käytetään!kirjoitetussa!kielessä,!paitsi!tietyissä!erikoistapauksissa,!

kuten!kyselylomakkeissa,!tietyille!henkilölle!osoitetuissa!kirjeissä!ja!romaaneissa!

Epämuodollinen!tyyli! verbin!päättömuoto!(conclusive$form)!

Muodollinen!tyyli! verbin!kohtelias!muoto!(polite$form)!

Kunnioittava!tyyli! a)!verbin!kunnioittava!muoto!

(respectful$form,$honorific)!

b)!verbin!nöyrä!muoto!(humble$

form,$humifilic)!
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tyylillisenä!keinona,!jolloin!käytössä!on!muodollinen!tyyli!(Smedlund!2010/2011).!

Muodollista!tyyliä!käytetään!siis!etenkin!tietylle!henkilölle!kirjoitettaessa!(Shibatani!

1990:!360).!Kun!lukija!ei!ole!tiedossa,!muodollista!tyyliä!ei!yleensä!käytetä.!

Kirjoitettuun!kieleen!sisältyy!myös!tiettyjä!elementtejä!joita!ei!puhekielessä!esiinny.!

Tällainen!on!esimerkiksi!kopulaverbin!erikoismuoto! !de$aru.!!

Sopo!(2014)!käyttää!kirjoitetusta!rekisteristä!termiä!tekstityyli,!joka!on!terminä!varsin!

osuva.!Varsinaista!virallista!kirjoitettua!tyyliä!ei!alkeistasolla!kuitenkaan!käsitellä!tai!

harjoitella,!vaan!paino!on!puhutussa!kielessä.!Kirjoitetussa!kielessä!käytettyä!tyyliä!

(myös! !dearutai!tai!’de!aru!;tyyli’,!viitaten!kirjoitetussa!kielessä!käytetyn!

kopulan!muotoon)!aletaan!harjoitella!yleensä!vasta!kielen!keskitason!opinnot!

saavutettaessa!(Ogawa!1982:!234).!Muodollisempia!kirjallisen!kielen!piirteitä,!kuten!

erillistä!de$aru!;kopulaa!ei!erikseen!esimerkiksi!tarkastella!missään!aineiston!

oppimateriaaleissa,!mutta!esimerkiksi!Karppinen!(2010)!kyllä!käyttää!termiä!

asiakirjateksti!sellaisista!oppikirjan!kappaleista,!jotka!on!kirjoitettu!epämuodollista!

puhetta!vastaavalla!tekstityylillä.!Suositeltavaa!onkin!tehdä!ainakin!jonkinlainen!ero!

puhutun!kielen!ja!kirjoitetun!tyylin!välille.!Esimerkiksi!Sopon!(2014)!käyttämä!termi!

tekstityyli!on!käyttökelpoinen.!

Bowring!&!Laurie!(2004:!427)!huomauttavat,!että!kohteliaisuuden!ja!kunnioituksen!

käsitteet!tulisi!pitää!erillään,!vaikka!toisinaan!kyseiset!ilmiöt!japanin!kielessä!

limittyvätkin.!Saman!toteaa!Hasegawa!(2015:!274).!Vaikka!kunnioituksen!

osoittaminen!liittyykin!eittämättä!kohteliaisuuteen,!psykologisen!etäisyyden!

korostaminen!ei!ole!automaattisesti!kohteliaisuutta.!Yksinkertaisin!keino!osoittaa!

kohteliaisuutta!on!pysytellä!muodollisessa!tyylissä!eli!niin!sanotussa!desu;masu;

tyylissä.!Tällöin!kyse!on!etenkin!horisontaalisesta!etäisyydestä.!Sen!sijaan!

kunnioittava!tyyli!liittyy!puhujan!asenteeseen!keskustelun!aiheena!olevaa!henkilöä!tai!

asiaa!kohtaan,!jonka!mukaisesti!tulee!myös!erityisten!kielen!rakenteiden!avulla!joko!

nostaa!puheenaihetta!tai!laskea!itseään!eli!puhujaa.!Tällöin!korostetaan!etenkin!

vertikaalista!hierarkiaa.!Tämä!ero!on!hyvä!tuoda!opetuksessa!esille.!Vertikaalisen!

kunnioittamisen!ja!hierarkian!sekä!psykologisesta!etäisyydestä!seuraavan!

kohteliaisuuden!eroja!ei!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!juurikaan!
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käsitellä.!Tämä!olisi!kuitenkin!hyvä!tapa!hahmottaa!sitä,!mikä!!yksinkertaistettuna!on!

muodollisen!ja!kunnioittavan!rekisterin!käytön!ero.!!

Lisäksi!McGloin!ym.!(2014:!152)!huomauttavat,!että!nöyrien!tai!itseä!alentavien!

verbimuotojen!( !kenjōgo)!käyttö!voi!olla!kahdenlaista.!Kyseisiä!muotoja!

voidaan!käyttää!sosiaalisesti!ylemmän!henkilön!kunnioittamiseksi,!mutta!niiden!

toinen!käyttötarkoitus!on!ainoastaan!kuulostaa!kohteliaalta.!He!käyttävät!tästä!

käyttötavasta!termiä!hyperpolite$words!( !teichōgo,!Ogawa!1982:!233).!Niiden!

käyttö!ainoastaan!nostaa!muodollisuuden!tasoa,!eikä!varsinaisesti!lisää!kunnioitusta.!

Lisäksi!esimerkiksi!kasvokkain!puhuessa!epämuodollinen!ja!muodollinen!tyyli!usein!

sekoittuvat!(McGloin!2014:!14).!Kaiken!tämän!vuoksi!täydellisen!selkeää!jakoa!ja!

ohjeistusta!sille,!milloin!mitäkin!rekisteriä!tulisi!käyttää,!on!hyvin!vaikeaa!tehdä.!

Kunnioittavan!tyylin!eli!keigon!oikeaoppinen!käyttö!on!haastavaa!myös!

natiivipuhujille,!ja!puheen!rekisterien!vaihtelu!ja!oikean!tyylin!valinta!on!hyvin!

kontekstisidonnaista.!!

Varsinaisten!verbimuotojen!lisäksi!japanissa!on!olemassa!vielä!erityinen!”sanojen!

kaunistamisen”!keino,! !(bikago,!’kaunisteleva!kieli’,!Ogawa!1982:!234)!eli!

beautification,!jossa!lisätään!sanojen!eteen!kunnioittava!etuliite !o!tai! !go.!

Prefiksin!muodon!vaihtelu!riippuu!siitä,!onko!kyseessä!alkuperäinen!japanilainen!vai!

kiinasta!lainattu!sana!(Kaiser!ym.!2002:!188),!tosin!poikkeuksia!löytyy.!Toisin!kuin!

muu!muodollisen!tai!kunnioittavan!tyylin!puhe,!sanojen!kaunistamisen!tarkoitus!ei!

ole!osoittaa!kohteliaisuutta!tai!kunnioitusta!kuulijaa!tai!puheen!kohteena!olevaa!

henkilöä!kohtaan.!Kunnioittava!etuliite!voidaan!liittää!myös!esimerkiksi!puhujan!

omistamaan!esineeseen.!Tämän!kielen!ilmiön!tarkoitus!on!ainoastaan!

kuulostaa!”kauniilta,!elegantilta!ja!hienostuneelta”!(Hasegawa!2015:!267,!McGloin!ym.!

2014:!153).!Yleisiä!sanoja,!joihin!usein!liitetään!eleganttiutta!osoittava!etuliite,!ovat!

esimerkiksi! !oNkane!’raha’,! oNhashi!’syömäpuikot’!sekä!kokonaan!

leksikaalistuneet!kuten! !goNhan!’ruoka’,!’riisi’.!McGloin!ym.!(em.)!käyttävät!näistä!

sanoista!termiä!beautifying$words.!!
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Toisinaan!näitä!samoja!etuliitteitä!kuitenkin!käytetään!myös!sosiaalisesti!ylemmän!tai!

kunnioitettavan!henkilön!asioista!puhuttaessa,!jolloin!kyse!on!nimenomaan!

kohteliaisuuden!ja!kunnioituksen!osoituksesta.!Tällaisia!tapauksia!ovat!esimerkiksi!

!oNtaku!’(teidän!kunnioitettava)!kotinne’,! goNkazoku!’(teidän!kunnioitettava)!

perheenne’.!Näitä!etuliitteitä!kutsutaan!termillä!honorific$prefix!(Kaiser!ym.!2002:!188,!

McGloin!ym.!2014:!198)!ja!polite$prefix$(Bowring!&!Laurie!2004:!47).!McGloinin!ym.!

(2014:!150)!mukaan!ne!ovat!osa!muodollista!ja!kunnioittavaa!tyyliä,!ja!ne!liitetään!

sosiaalisesti!ylemmässä!asemassa!olevan!toimintoihin!ja!omistamiin!asioihin.!

Suomenkielisissä!materiaaleissa!näistä!prefikseistä!käytetään!termejä!

kohteliaisuusprefiksit!(Kawata!2009),!etuliitteet!(Serita!2012)!sekä!kunnioittavat$

prefiksit!(Länsisalmi!2014).!Karppinen!(2011,!2010)!puhuu!kokonaisuutena!

kunnioittavista$substantiiveista.$Se,!onko!kyseessä!sosiaalisesti!ylempää!kunnioittava!

etuliite!vai!ainoastaan!sanojen!kaunistamisen!keino,!on!aina!tulkittava!kontekstista.!

Yleisen!sanojen!kaunistamisen!ja!eleganttiuden!osoittamisen!tapauksessa!suomeksi!

voisi!puhua!kaunistavasta$prefiksistä,!kunnioitusta!osoittaessa!taas!kunnioittavasta$

prefiksistä.!!

Olennainen!osa!eri!puheen!rekisterejä!ovat!myös!erilaiset!henkilön!nimien!sekä!

henkilöihin!viittaavien!substantiivien!perään!liitettävät!suffiksit!(japaniksi!

!keishō$no$setsubiji,!’kunnioituksen!suffiksi’,!Ogawa!1982:!320)!joilla!ilmaistaan!

etäisyyttä!tai!läheisyyttä.!Tällaisia!ovat!esimerkiksi!kohtelias!suffiksi!;san$sekä!

kunnioittava!suffiksi!;sama!sekä!esimerkiksi!läheisyyttä!ilmaisevat!diminutiivinen,!

läheisistä!(useimmiten!naispuolisista)!henkilöistä!käytettävä!;chan.!Iwasaki!(2013:!

315)!käyttää!näistä!englanniksi!termiä!title$suffix,$Shibatani!(1990:!372)!käyttää!

termiä!honorific$ending.$!Niitä!kutsutaan!oppimateriaaleissa!kohteliaisuuspäätteiksi!

(Karppinen!2011,!2010),!kohteliaisuusliitteiksi!(Okura!2011,!2012),!kunnioittavaksi$

liitteeksi!(Serita!2012,!2011/2015),!loppuliitteiksi!(Matilainen!&!Serita!(2009,!2012)!ja!

kunnioitusta$osoittaviksi$suffikseiksi$sekä!puhuttelun$ja$viittauksen$suffikseiksi!

(Länsisalmi!2014).!Kaikki!päätteet!eivät!ilmaise!kunnioitusta!vaan!myös!esimerkiksi!

läheisyyttä,!jonka!vuoksi!selkeintä!voi!olla!käyttää!termiä!puhuttelun$ja$viittaamisen$

suffiksit.!
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6!Tulokset!

Alla!olevassa!taulukossa!on!tiivistetysti!esiteltynä!ne!termit,!jotka!on!edellä!kuvatun!

analyysin!tuloksena!valittu!kuvaavimmiksi.!Vasemmalle!on!koostettu!ne!termit,!joita!

olen!analyysissa!ehdottanut!suositustermeiksi.!Oikeassa!sarakkeessa!

havainnollistetaan!analyysiosassa!esiintynein!esimerkein,!mitä!japanin!kielen!ilmiötä!

kullakin!termillä!tarkoitetaan.!!

Persoonan!pronomini,!persoonasana! !watashi,!’minä’,! !

kanojo$’hän!(nainen)’!

Demonstratiivi! !

pronominaalinen!(substantiivin!

korvaava)!demonstratiivi!
!kore$’tämä’,! !asoko!’siellä,!

tuolla’!

adnominaalinen!(substantiivin!kanssa!

esiintyvä)!demonstratiivi!
!kono$kasa$’tämä!sateenvarjo’!

Kysymyssana! !nani$’mikä’,! !ikutsu$’montako’!

Eksistentiaaliverbi! !

elollisen!olion!eksistentiaaliverbi! !iru$’olla’!

elottoman!olion!eksistentiaaliverbi! !aru$’olla’!

Adverbi! !yukkuri$’hitaasti’,! !

hayaku$’nopeasti’!

Kopula(verbi)! !da$

Adjektiivi! !

Verbinkaltainen!i;adjektiivi! !tsuyoi$’vahva’,! !tsuyoi$

hito$’vahva!ihminen’!

Substantiivinkaltainen!na;adjektiivi! !kirei$’kaunis’,!

!’kireiNna$hana$’kaunis!kukka’!

Verbijuuri,!verbivartalo!! !ka(k)N,! kakiN$’kirjoittaa’!

Verbin!perusmuoto!(sanakirjamuoto)! !oshieru$’opettaa’!

1.,!2.!ja!3.!verbiryhmä!! !
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Apuverbit! !

(itsenäiset)!apuverbit! ( ) !(te)iru$’olla’,!( )

(te)shimau$’päättää,!lopettaa’!

(epäitsenäiset)!verbinsuffiksit! !saseru$(kausatiivi)!

Tempus,!aspekti! !

Menemätön!aika! Pan$o$taberu.$’Syön!

leivän.’!

Mennyt!aika! Kōhī$o$

nonda.$’Join!kahvia.’!

Aspektuaalisuus! !hashitte$iru$’juosta’!

(progressiivinen)!

Partikkeli,!tunnus! !

Topiikin,!subjektin,!objektin!ja!

genetiivin!partikkelit!
!wa,! !ga,! !wo,! !no$

Muut!sijapartikkelit! !ni,! !de,! !e,! !kara,! !made$

Konjunktiopartikkelit! !ga,! !to,! !kara$

Kysymyspartikkeli! !ka$

Dialogipartikkelit! !ne,! !yo,! !wa$

Interjektiot! !hee,! $hontō$’oikeesti?’!

Numeraaliklassifikaattori! !kuruma$ichidai$$’yksi!auto’!

Puheen!rekisterit! !

epämuodollinen!tyyli!

o verbin!päättömuoto!

!

?!Ashita$iku?$’Menetkö!

huomenna?’!

muodollinen!tyyli!

o verbin!kohtelias!muoto!

!

Ashita$ikimasu$

ka?$’Menetkö!huomenna?’!

kunnioittava!tyyli! !
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o verbin!kunnioitava!muoto!

!

!

o verbin!nöyrä!muoto!

Ashita$

irasshaimasu$ka.$’Tuletteko!

huomenna?!

Ashita$

ukagaimasu.$’Tulen!huomenna.’!

tekstityyli! !

kaunistavat!prefiksit! !oNhashi$’syömäpuikot’!

kunnioittavat!prefiksit! !goNkazoku$’perhe!(toisen)’!

puhuttelun!ja!viittaamisen!suffiksit! !san,! !chan$

Taulukko!3.!Kooste!työssä!ehdotetuista!termeistä.!

7!Johtopäätökset!!

Tässä!opinnäytetyössä!olen!tarkastellut!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!

käytettävää!kielitieteellistä!termistöä!ja!pyrkinyt!ratkaisemaan!ongelmia,!jotka!ovat!

saaneet!alkunsa!tarvittavan!suomenkielisen!termistön!puutteesta!ja!japanin!

kielikohtaisten!ilmiöiden!kuvaamisen!hankaluudesta.!Tämän!ongelman!pohjalta!olen!

muodostanut!kielen!opetuksen!alkeistasolla!käsiteltäville!kieliopillisille!ilmiöille!

eräänlaiset!suositustermit,!jotka!voidaan!ottaa!jatkoarvioinnin!kohteeksi!ja!joita!

voidaan!hyödyntää!Suomen!lukioissa!vakiintuvassa!japanin!B3;kielen!opetuksessa!

sekä!oppimateriaalien!luomisessa!tulevaisuudessa.!!

Tarkasteluni!pohjalta!totean,!että!suomenkielisissä!japanin!oppimateriaaleissa!on!

käytössä!sekä!deskriptiivisiä!eli!kielikohtaisia!ilmiöitä!kuvaavia!nimityksiä!sekä!

yleisempiä!vertailukäsitteitä,!joita!käytetään!laajalti!kielten!kuvauksissa.!

Deskriptiivisiä,!opettajien!itse!muotoilemia!termejä!käytetään!japanin!opetuksessa!

yleisesti,!mutta!toisinaan!niiden!merkitys!välittyy!kielenoppijalle!huonosti.!

Yleisemmiksi,!universaaleiksi!kieltenvälisiksi!ilmiöiksi!taas!luetaan!sellaiset!

kielioppimateriaalien!käsitteet!kuten!adjektiivi!ja!demonstratiivi.!Myös!yleisissä!

vertailukategorioissa!ja!niiden!termistössä!on!epäselvyyttä!esimerkiksi!sen!vuoksi,!

ettei!ole!ollenkaan!yksiselitteistä,!mitä!kyseisillä!termeillä!tarkoitetaan!juuri!japanin!
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kielen!kontekstissa.!Tämän!vuoksi!opetuksessa!on!tärkeää!kiinnittää!huomiota!siihen,!

millaiseen!funktioon!käytettävä!termi!viittaa!ja!vastaako!japanin!kielen!rakenne!tai!

ilmiö,!jolla!termiin!viitataan,!kyseistä!määritelmää.!Valitut!termit!tulisi!ennen!kaikkea!

määritellä!käyttöyhteydessään.!Johdannossa!mainitun!”wa;partikkeli;probleeman”!

mukaan!monet!käytetyt!termit!perustuvat!rakenteiden!funktion!sijaan!muotoon,!jonka!

vuoksi!niiden!todellinen!käyttö!ja!merkitys!voi!jäädä!epäselväksi.!Tämän!vuoksi!

opetuksessa!käytettävä!termistö!on!myös!syytä!perustaa!ensisijaisesti!funktiolle!ja!

semantiikalle!ja!vasta!sen!jälkeen!muodollisiin!ominaisuuksiin.!!

Myös!kielten!vertailun!aspekti!on!tärkeää!ottaa!termejä!luodessa!huomioon,!sillä!

tämän!avulla!rakennetaan!kielenoppijan!yleistä!kielitajua.!Euroopan!ulkopuolisten!

kielten!ilmiöiden!tarkastelu!ja!analysiointi!niiden!erityispiirteitä!kunnioittaen!

laajentaa!lukio;opiskelijankin!käsitystä!siitä,!millaisia!moninaisia!kategorioita!kielissä!

voi!esiintyä.!Myös!peruskoulun!ja!lukion!tasoilla!olisi!hyvä!tuoda!opiskelijoiden!

tietoisuuteen!eri!kielten!kategorioita,!jotka!eivät!mahdu!perinteiseen!

indoeurooppalaisten!kielten!sekä!suomen!kielen!muodostamaan!kielikäsitykseen.!

Suomen!kielen!taitajina!ja!pienen!kieliryhmän!edustajina!suomalaisilla!opiskelijoilla!

on!mielestäni!tähän!hyvät!edellytykset.!Kielitietouden!lisäämisellä!ja!tutuista!kielistä!

poikkeavien!kielellisten!kategorioiden!tarkastelulla!ja!analysoinnilla!voi!olla!

merkittävä!vaikutus!koulujen!kielten!opetuksessa!ja!opiskelijoiden!kielitajun!

laajentumisessa.!!

Kielikohtaisten,!muiden!kielen!malleilla!hankalasti!määriteltävien!kategorioiden!

kohdalla!on!oltava!erityisen!tarkkaavainen!termistöä!valittaessa.!Koulujen!vieraiden!

kielten!opetuksessa!olisi!saavutettava!sopiva!kompromissi!aiemmin!opittujen!

käsitteiden!sekä!tuttujen!käsitteiden!verkostoon!sopimattomien,!vieraiden!

kategorioiden!käsittelyn!välillä.!Liiallinen!yksinkertaistaminen!estää!kielitiedon!

käsitteistön!laajentumisen.!Eri!kielten!oppijat!päätyvät!käyttämään!samantyyppisistä!

ilmiöistä!samoja!tai!toisiaan!lähellä!olevia!termejä,!koska!ne!ovat!selkeästi!hyödyllisiä!

käsitteitä!(Haspelmath!2010:!667).!Opiskelijoille!ennestään!tuttujen!käsitteiden!

käyttö!on!perusteltua!silloin,!kun!ne!sopivat!kyseisen!kategorian!selitykseen!ja!ovat!

edustavia.!mutta!niiden!ehdoilla!ei!saa!”vetää!mutkia!suoriksi”!kohdekielen!
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ymmärtämisen!ja!omaksumisen!kustannuksella.!Osuva!ja!tarkoituksenmukainen!

termistö!tekee!kieliopin!oppimisesta!selkeämpää!ja!antaa!todenmukaisen!kuvan!

kielen!rakenteista!ja!niiden!toiminnasta.!Tässä!myös!opettajan!kielitietoudella!on!

hyvin!keskeinen!merkitys.!Tämän!vuoksi!myös!Euroopan!ulkopuolisten!kielten!

kielikohtaisen!didaktiikkaopetuksen!kehittäminen!Suomessa!on!ensiarvoisen!tärkeää.!

Pedagoginen!kielioppi!eroaa!puhtaasti!deskriptiivisestä!kieliopista,!minkä!vuoksi!siinä!

käytettäviin!kielioppitermeihin!kohdistuu!erilaisia!vaatimuksia!kuin!puhtaasti!

typologisessa!ja!deskriptiivisessä!kielentutkimuksessa!käytettävään!termistöön.!

Käytettävien!termien!tulee!myös!edistää!oppimista!ja!sopeutua!käyttökontekstiin,!

tässä!tapauksessa!B3;tasoiseen!vieraan!kielen!opetukseen.!Lisäksi!mahdollisuus!

puhua!opittavan!kielen!ilmiöistä!oppijan!äidinkielellä!on!tärkeä!oppimisen!edistäjä,!

minkä!vuoksi!suomenkielisten!japanin!oppimateriaalien!kehittämien!on!keskeinen!

osa!japanin!kielen!opetuksen!vakiinnuttamista!Suomessa.!Suomenkielisessä!japanin!

opetuksessa!käytettävä!kielitieteellinen!termistö!ja!metakieli!muodostavat!oman!

erikoiskielensä,!jonka!muotoiluun!on!syytä!kiinnittää!runsaasti!huomiota!parhaiden!

oppimistulosten!ja!ymmärryksen!saavuttamiseksi.!Suomenkielistä!oppimateriaalia!

luotaessa!on!myös!mahdollista!paneutua!syvällisemmin!juuri!niihin!ongelmiin,!joita!

suomea!äidinkielenään!puhuvalla!opiskelijalla!voi!olla.!!

Jos!ja!kun!Suomen!kouluissa!opetettavien!kielten!kirjo!kasvaa,!on!todennäköisesti!

luotava!myös!suomenkielistä!opetusmateriaalia.!Kielikohtaisia!kategorioita!ja!ilmiöitä!

kuvaavan!termistön!standardisointi!suomeksi!tullee!silloin!ajankohtaiseksi!muidenkin!

kielten!kohdalla.!Tässä!opinnäytetyössä!esiteltyjä!termistön!ja!kielten!kategorioiden!

analysoinnin!ja!tarkastelun!periaatteita!voi!soveltaa!tulevaisuudessa!myös!muiden!

Euroopan!ulkopuolisten!kielten,!esimerkiksi!kiinan!ja!arabian!opetuksen!ja!

opetusmateriaalien!suunnittelun!puitteissa.!

Tulevaisuuden!jatkotutkimusmahdollisuuksiin!lukeutuu!laajempi!katsaus!

suomenkieliseen!japanin!kielioppitermistöön!sekä!mahdollisesti!jonkinlaisen!

referenssikieliopin!laatiminen!suomeksi.!Tämän!opinnäytetyön!pituus!on!väistämättä!

rajoittanut!mahdollisuutta!käsitellä!japanin!kielioppia!laajemmassa!mittakaavassa,!

minkä!vuoksi!tässä!työssä!analysoitu!kielioppi!on!vain!pintapuolinen!katsaus!japanin!
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opetuksessa!ilmenneisiin!haasteisiin.!Tulevaisuudessa!tällaisen!tutkimuksen!

laajentaminen!on!kuitenkin!suomenkielisen!opetuksen!kannalta!tarpeellista.!

Tässä!työssä!on!koostettu!ennen!kaikkea!teoreettista!taustoitusta!japanin!

oppimateriaalien!kehittämistä!varten.!Käytännön!kehitys!luonnollisesti!vaatii!

materiaalien!kehittäjiä!perehtymään!lisää!tässä!työssä!esiteltyihin!asioihin.!Tästä!

katsauksesta!suomenkieliseen!japanin!kieliopin!termistöön!on!kuitenkin!toivottavasti!

apua!nyt,!kun!B3;tason!japanin!kielen!opetuksen!suunnittelu!ja!yhtenäistäminen!on!

entistäkin!ajankohtaisempaa.!

! !
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