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ALKUSANAT 
 
Vihdoin, vihdoinkin se on valmis! Tutkimukseni matka opinnäytteeksi on ollut pitkä ja 
raskas. Olen tehnyt työtä kahdella vuosituhannella, monissa paikoissa ja ollut prosessin aikana 
tekemisissä niin monen ihmisen kanssa, että tutkimukseeni vaikuttaneiden nimilistasta tulisi 
helposti leipätekstin mittainen. Suurimmalle osalle merkityksellistä ihmisistä voin lausua 
tässä ainoastaan kollektiivisen kiitoksen, vaikka tahtoisin kiittää jokaista kädestä pitäen. 
 
Professori Pentti Leino on ollut ohjaajani. Häneltä olen oppinut ajan saatossa paljon, mutta 
tämän työn kannalta tärkeimmäksi asiaksi on muodostunut ohjaus teoreettisen ajattelun, 
konkreettisen kuvaustavan ja aineistojen yhdistämiseksi. Tämän näkökulman valottamisesta 
tutkimuksen teossa olen hyvin kiitollinen. Työni esitarkastajia professoreita Klaus Laaloa ja 
Helena Sulkalaa kiitän asiantuntevista ja asiallisista lausunnoista, joiden perusteella työ oli 
helppo saattaa painokuntoon. Filosofian maisteri Jussi Piitulaista kiitän ohjelmointiavusta 
tutkimuksen alkuvaiheissa. Dosentti Jaakko Leino luki valmiin käsikirjoituksen ja hänen 
nasevat kommenttinsa olivat tekstilleni suureksi hyödyksi. 
 
Tulin loppuvuodesta 1994 valituksi ensimmäiseen kieliaineiden tutkijakouluun ”Kielellinen 
merkitys ja sen prosessointi”, mistä olen kiitollinen tutkijakoulun johtajalle professori Fred 
Karlssonille ja ohjaajapoolin professoreille. Fred Karlsson on ollut myös monivuotinen 
opettajani pääaineessani yleisessä kielitieteessä, mikä on vaikuttanut monella tavalla ajatte-
luuni. Suomen Kulttuurirahastoa kiitän väitöskirjan viimeistelyyn tarkoitetusta apurahasta 
keväällä 1999. Kiri hyytyi, mutta vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen tuli vielä kerran uusi 
mahdollisuus. Vuonna 2009 sain Helsingin yliopistolta apurahan väitöskirjan loppuunsaatta-
miseksi, mikä mahdollisti virkavapaan ja oli lopulta aivan ratkaiseva käänne parempaan. 
Työpaikkaani Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta ja sen johtoa kiitän myönteisestä 
suhtautumisesta tutkimuksen tekoon sekä ymmärryksestä käsitellä perheen, tutkimisen ja 
muun työn yhdistämisen ongelmia kokonaisuutta hyödyttävällä tavalla. 
 
Vanhempani Jaakko ja Kaisa ovat kannustaneet minua aikoinaan opin tielle ja tukeneet monin 
tavoin elämän varrella, mistä lämmin kiitos. Sisarukseni Elina, Antti, Maija-Sisko ja Olli 
perheineen ovat katsoneet läheltä tätäkin elämänvaihetta ja jaksaneet aina uudelleen sekä 
innostaa että olla hengessä mukana.  
 
Ydinperhe on elämässäni tärkeimmällä paikalla, ja se ansaitsee myös suurimman kiitoksen. 
Vaimoni Marianin kanssa olen elänyt rikkainta aikaa. Olemme koettaneet kulkea toinen 
toistamme tukien, välillä onnistuen, välillä onnistumatta, mutta aina tunteita säästelemättä. 
Yhteiselämämme on kuin musiikki: sitä ei oikein osaa selittää, mutta sen voi kokea – 
syvällisesti. Lapsemme Hanna ja Eero ovat varttuneet pitkän tutkimusmatkan aikana heiveröi-
sistä kapalovauvoista koululaisiksi. Lapsen into, luovuus ja mutkattomuus tehdä asioita ovat 
minulle loputon ihmettelyn aihe. Ne ovat epäilemättä tarttuneet isäänkin niin, että tämä kirja 
lopulta valmistuu. 
 
Espoossa lokakuussa 2010 
 
Matti Räsänen 



 

 
 
 
Abstract 

 

Day by day more and more  

Repetitive constructions in Finnish 
 

Matti Räsänen 
University of Helsinki, FIN 
 

The study describes syntactic repetition in Finnish. Under investigation are short repetitive 
constructions in which the construction is connected by a morpheme, for example, päivä 

päivältä ‘day by day’, uudelleen ja uudelleen ‘again and again’. 
 

The study is a qualitative corpus-based study. It has three study questions. First, the study 
analyses the grammatical structure of repetitive constructions. Secondly, repetition is an iconic 
phenomenon, and the study investigates the motivation for repetition. Why and where is 
repetition used? Thirdly, the study will tentatively explain the syntactic productivity of the 
constructions. 
 

Syntactic repetition has semantic and pragmatic functions of which three are the most 
interesting. Firstly, it changes the aspectual interpretation of utterances. Durative situations 
become continuative, and semelfactive iterative. Secondly, repetition is also used to intensify 
expressions. Thirdly, repetition can be used to express superlative meanings.  
 

Repetition has many pragmatic functions. For example, it carries affective meanings in 
conversation. Repetition can also be used as an expressive tool in narrative contexts. 
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I JOHDANTO  

Tämän tutkimuksen aiheena on toisto suomen kielessä. Tutkimuksen kohteeksi olen valinnut 
lyhyiden toistorakenteiden ryhmän, johon kuuluu muun muassa seuraavanlaisia ilmauksia: 
uudelleen ja uudelleen, mies kuin mies, pelle mikä pelle, päivä päivältä ja päivästä päivään. 
Tällaiset ilmaukset eivät muodosta rakenteeltaan eivätkä käytöltään homogeenista luokkaa, 
mutta niitä yhdistävät kuitenkin tietyt piirteet. 
 Ensinnäkin rakenteessa on kahden saman lekseemin lisäksi morfeemi (tai parikin), niin 
että syntyy näiden piirteiden perusteella tyypitettävä syntaktinen muoto. Toiseksi morfeemi on 
kiinteä osa rakennetta, ja tämä piirre erottaa tutkimuksen kohteena olevat ilmaukset esimerkiksi 
muista lyhyistä, sanan toistoon perustuvista ilmauksista (hyvin hyvin, katellaan katellaan, joo 

joo). 

1 Toistokonstruktio ja toistokonstrukti 

Kutsun tässä työssä toistokonstruktioksi abstraktista syntaktista rakennehahmoa, jossa toistuu 
sama lekseemi tai kanta morfeemin kytkemänä (toistokonstruktiota käsittelee perusteellisesti 
jakso III). Esimerkiksi ilmausten päivä päivältä, tunti tunnilta ja budjetti budjetilta taustalle 
hahmottuvassa toistokonstruktiossa esiintyy sama lekseemi ensin nominatiivissa ja sitten 
ablatiivissa. Tämä konstruktio merkitään seuraavasti: PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ. Notaatiota käsittelee 
lähemmin jakson III luku 3.3. 
 Toistokonstruktiot ovat materiaalisia yleistyksiä, eli ne erotetaan rakenteeseen ja 
muotoon perustuvien piirteiden nojalla. Toistokonstruktiolla on myös skemaattinen merkitys – 
niin kuin kaikilla kielen symbolisilla rakenteilla – mutta se on käytännössä usein hyvin väljä ja 
epäspesifinen. 
 Toistokonstruktiot (tai lyhyemmin konstruktiot) ovat kielijärjestelmän yksiköitä. Niiden 
toteutumat eli reaalistumat ovat toistokonstrukteja, lyhyemmin ilmaistuna konstrukteja. Kon-
strukti on yleisnimitys konstruktion kieliopillisen rakenteen mukaisille ilmauksille, ja konstruktit 
voivat saada eri tilanteissa eri nimiä sen perusteella, mikä on ilmauksen status kielessä. Kon-
strukti voi olla esimerkiksi fraasi (tästä yksityiskohtaisemmin jakson III luvussa 2.1). 

2 Tutkimuksen tavoitteet lyhyesti 

Tutkimuksen tavoitteena on ensiksikin toistokonstruktioiden materiaalinen kuvaus (tavoitteista 
lähemmin jakson II luvussa 1). Abstrahoin keskeiset toistokonstruktiot ja kuvaan niiden 
morfosyntaksia ja leksikaalisia valintoja. Selvitän siis toistokonstruktioiden rakennetta. Yleisku-
van toistokonstruktioista saa liitteestä 1. 
 Toinen tavoite liittyy toiston käytön kuvaamiseen. Toisto on ikoninen keino, ja niinpä 
selvittelen toiston motivaatiota. Kysyn, mihin tarkoitukseen toistoa käytetään. Vastauksia näihin 
kysymyksiin kutsun toiston funktioiksi eli tehtäviksi. Toiston funktio on väljä yleisnimitys niille 
ilmiöille, joita toisto saa aikaan. Käytän jäljempänä ilmauksia funktio ja tehtävä rinnan. 
 Toiston tehtäviin kuuluu melko selvästi semanttisia ilmiöitä kuten esimerkiksi aspektin 
osoittaminen. Verbin toiston funktio voi olla esimerkiksi se, että kerrallisesta tapahtumasta tulee 
iteratiivinen (Hän toisti ~ Hän toisti ja toisti). Toisaalta toistoon liittyy viljalti monenlaisia 
pragmaattisia ilmiöitä, esimerkiksi affektia. Toiston käyttöön liittyvä affektinen piirre on muun 
muassa paheksunta: Se on aina ja aina täällä. 
 Kolmas tavoite liittyy konstruktioiden produktiivisuuden ja konstruktien fraasiutumisen 
kuvaamiseen. Toistokonstruktio on syntaktinen rakenne, joka voi tuottaa uusia ilmauksia 



 - 2 - 

samaan tapaan kuin produktiivinen johdostyyppi tuottaa uusia johdoksia. Selvittelen työssäni 
toistokonstruktioiden produktiivisuutta. 
 Produktiivisuuteen ja konstruktien asemaan liittyy ilmiö, jota kutsun fraasiutumiseksi. 
Fraasiutumisessa toistokonstrukteista syntyy fraaseja. Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten 
fraasiutuminen näkyy konstruktion ilmausvarannossa. Lähestyn fraasiutumista ennen kaikkea 
kvantitatiivisen tiedon perusteella. 

3 Keskeisiä termejä 

Toistoa esiintyy kaikissa maailman kielissä ja kaikissa kielen osajärjestelmissä (Inkelas–Zoll 
2005: 1). Erilaisia toistoilmauksia on valtava määrä äännesekvenssien toistosta aina retorisiin 
tyylikuvioihin ja tekstien toistamiseen. Lisäksi toisto ylipäänsä kuuluu erottamattomasti ihmisen 
elämään (KS s.v. toisto ’toistaminen; se mikä toistetaan t. toistuu’), eikä kaikki ihmiseloon 
liittyvä toisto tietenkään liity kieleen. 
 Heti alkuun on määriteltävä muutama tutkimuksen kannalta keskeinen käsite, niin että 
toistokonstruktiot osaa sijoittaa alustavasti oikeaan ympäristöönsä. Laajempi käsiteanalyysi 
sijoittuu tutkimuksessa jaksoihin III ja IV, ja näissä kohdissa määrittelen myös suurimman osan 
tämän työn termeistä, joskin termejä tulee vastaan myös muualla matkan varrella. 

3.1 Kielellinen toisto  

Kielellinen toisto tarkoittaa verbaalisiksi ilmauksiksi valautunutta toistoa. Termi kattaa kaiken 
luonnollisessa kielessä esiintyvän toiston rakenteeseen ja funktioon katsomatta. Toisaalta kun 
kielentutkimuksessa puhutaan toistosta, tarkoitetaan yleensä juuri kielellistä toistoa, vaikkei sitä 
erityisesti tähdennetäkään (esim. Lindström 1999; Inkelas–Zoll 2005). Käytän ilmausta toisto 
vastaavalla tavalla yleisterminä myös tässä tutkimuksessa. 
 Toisto on hyvin yleinen kielellinen ilmiö, ja niinpä suomen kielestäkin on helppo poimia 
toistoon perustuvia ilmauksia yksinkertaisesti kuulostelemalla kielen käyttöä. Toistuva jakso voi 
olla esimerkiksi äännesekvenssi (1a), sana (1b), sanavartalo (1c), lauseke (1d), lauseen osa (1e), 
vuoro (1f) tai lyhyt lausuma (1g) muutaman rakenteen mainitakseni. Muun muassa sanan toistoa 
voi käyttää hyvin monenlaisissa rakenteissa ja tehtävissä (1b, 1d, 1e ja 1g). 
 

1. a. pu-pu ’kaniini’, supisuomalainen 
 b. hyvin hyvin hyvin vihainen, pitkä pitkä matka 
 c. olla olevinaan, nähdä näkemällä, päivä päivältä 
 d. Tein minkä tein, Sataa ja sataa aina vaan, Kalle on Kalle 
 e. Säästä hyvä ihminen, säästä! 
 f.  Asiakas: Hintaan sisältyy kaikki varusteet? 
  Myyjä: Hintaan sisältyy kaikki varusteet. (lennosta autoliikkeessä) 
 g. Tule tule! 

 
Esimerkit muodostavat heterogeenisen ryhmän, mutta ne havainnollistavat toistoa ilmaisukeino-
na ja paljastavat joitain keskeisiä piirteitä toiston ilmenemismuodoista varsinkin tämän työn 
kohdetta silmällä pitäen. Ensinnäkin havaitaan, että toistetut elementit voivat olla peräkkäin 
(pitkä pitkä) mutta toisaalta niiden väliin voi sijoittua muuta kielellistä ainesta (sataa ja sataa). 
Toisekseen toistetun elementin määrä voi vaihdella tietyissä tapauksissa (hyvin hyvin ~ hyvin 

hyvin hyvin...), mikä liittyy keskeisesti paitsi siihen, miten toistoa voi hyödyntää, myös siihen, 
miten toistoa luokitetaan. 
 Kolmanneksi merkille pantavaa toiston kannalta näyttää olevan myös se, esiintyykö 
toistettu elementti samassa muodossa (tein minkä tein) vai onko sitä modifioitu tavalla tai 
toisella (olla olevinaan). Neljänneksi esimerkistöstä pistää silmään, että toistetun elementin tai 
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jakson laajuus vaihtelee myös melkoisesti. Esimerkiksi lastenkielen sana pupu on muodostunut 
tavun toistosta, kun taas tapauksessa 1f toistuu kokonainen lause. 
  Viidenneksi esimerkki 1f valaisee yhtä keskeistä toiston piirrettä, joka liittyy kielimuo-
toihin ja toiston esiintymisympäristöön. Toisto voi ylittää etenkin dialogissa puheenvuoron rajat 
sillä tavalla, että puhuja hyödyntää edellä olevaa kielellistä ainesta, joko omaansa tai toisen 
lausumaa. Tällainen toisto on luonnollisestikin aivan toisenlaista kuin esimerkiksi toisto 
sananmuodostuskeinona (esim. pupu tai kotikoti ’varsinainen koti’). 
 Kuudenneksi monia toiston muotoja leimaa myös sisäkkäisyys: alemman rakennetason 
toisto voi olla osa ylemmän tason toistoa. Esimerkiksi ilmaus nähdä näkemällä perustuu 
ensinnäkin alkusointuun, mutta toisaalta siinä toistuu myös nähdä-verbin vartalo. Tämä 
kokonaisuus voi tietenkin edelleen olla osa laajempaa kokonaisuutta. 
 Palaan näihin ja moniin muihin kysymyksiin jakson III luvussa 1. Tuolloin käsittelen 
systemaattisesti ennen kaikkea sitä, minkälaista toistoa esiintyy toistokonstruktiossa. 

3.2 Leksikaalinen toisto  

Toinen tärkeä termi on leksikaalinen toisto. Määrittelen sen seuraavasti: leksikaalisessa toistossa 
toistuu sama lekseemi tai kanta. Termi on väljämerkityksinen, sillä sen rakenteen laajuutta, jossa 
toisto tapahtuu, ei spesifioida tarkemmin. Määrittely ei myöskään ota kantaa ilmauksen tehtä-
vään kielessä. Toistokonstruktit perustuvat leksikaaliseen toistoon: kädestä käteen, päivä 

päivältä, kerta kerran jälkeen jne. 
 Lindström (1999: 39) on määritellyt leksikaalisen toiston hieman eri tavalla. Leksikaali-
nen toiston on Lindströmin määrittelemänä identtisen tai melkein identtisen leksikaalisen 
elementin peräkkäistä tai ei-peräkkäistä toistoa, jota käytetään tekstissä retorisiin, temaattisiin tai 
tekstiä sidostaviin tehtäviin. 

3.3 Syntaktinen toisto  

Kolmas keskeinen termi on syntaktinen toisto. Syntaktinen toisto on syntaktisessa rakenteessa 
esiintyvää toistoa. Sen pienin rakenneyksikkö on sana, mutta edellytyksenä on, että sanojen 
välinen suhde on syntaktinen toistorakenteeksi muokkautuneessa ilmauksessa. Tyypillinen 
tapaus on intensiteettimääritteen toisto, hyvin hyvin. Toisaalta morfologian ja syntaksin liukuva-
rajaisuus aiheuttaa välistä tulkintavaikeuksia (käsi kädessä ~ käsikädessä). Kaikki toistokon-
struktiot kuuluvat syntaktisen toiston alaan. 
 Laajinta syntaktisen toiston piiriin kuuluvaa yksikköä on vaikea määrittää, ja toisaalta on 
myös vaikea määrittää laajinta rakennetta, jossa syntaktinen toisto voisi luontua. Kirjoitetun ja 
puhutun kielen syntaksi poikkeavat toisistaan, ja edelliset määrittelykriteerit sopivat paremmin 
kirjoitettuun kieleen. Kyseeseen voi joka tapauksessa tulla esimerkiksi sanaa laajemman 
lausuman toisto (katos vaan katos vaan). Jos virkkeen taikka vuoron tai lausuman rajaa ei sallita 
ylitettävän, esimerkiksi seuraavanlainen toisto sijoittuu käsitteen ulkolaitaan: Säästä hyvä 

ihminen, säästä. 
 Tekstuaalisten ja syntaktisten ilmiöihin välinen raja on sumea, ja myös monet retoriset 
tyylikuviot sivuavat syntaktista toistoa, sillä ne perustuvat saman syntaktisen kaavan toistoon. 
Tällaisia ovat esimerkiksi anafora (2a) ja epifora (2b). 
 

2. a. Nokia: aina vaan suurempi. Nokia tekee ennätystuloksia. Nokia rypee rahassa. Nokia 
kasvaa. SK 17/1998 s. 19 

 b. Kaikki Speden tytöt hymyilevät. Lola hymyilee. Sari Tamminen hymyilee. Pia Koriseva 
hymyilee niin kuin isosisko Arjakin. Katja ja Kata ja Marika hymyilevät, he ovatkin ki-
voja! Jopa uutisvuodon Peter Nyman hymyilee, eikä ihme kun katsoo keitä hänen rinnal-
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laan istuu: Tervo ja Tabermann. No niin. O-n-n-e-n-p-y-ö-r-ä-s-s-ä on tyttö vain hymyi-
lemistä varten: Onneksi olkoon Jorma, olet juuri voittanut kielikurssin Viroon, jonka arvo 
on tuhat markkaa! HS 6.3.1998 s. D 10 

 
Syntaktinen toisto on määritelty myös toisin. Lindström (1999: 40) määrittelee syntaktiseksi 
toistoksi sanaryhmien, ennen kaikkea syntagmojen välittömän toiston, jota käytetään usein 
ekspressiivisessä tarkoituksessa, esimerkiksi Jag är så ledsen så ledsen. Perssonin (1974: 1) 
kategorioinnissa syntaktinen toisto on lauseopillisen yksikön korvaamista toisella samafunktioi-
sella muodolla: Kalle, hän se vasta veijari on. 

3.4 Silmäys toistokonstruktion rinnakkaistermeihin  

Määrittelin toistokonstruktion sivulla 1 abstraktiseksi syntaktiseksi rakennehahmoksi. Termin 
tarkempaan sisältöön pääsee tutustumaan jaksossa III. Jo tässä kohdin on kuitenkin syytä luoda 
silmäys eräisiin lähitermeihin, sillä kielellisistä abstraktioista on viljelty varsin moninaista 
terminologiaa. Työn nimeen olisi siis voitu valita muukin ilmaus, eikä termin valinnalla 
tietenkään ole vaikutusta itse tutkimuskohteeseen. Muut nimitykset tarjoavat mahdollisuuden 
nimetä sama asia vaihtoehtoisin sanoin. 
 Termejä rakenne, rakennetyyppi ja ilmaustyyppi käytetään varsinkin sanaa laajemmista 
abstraktisista kielellisistä muodoista. Näiden käytöllä on fennistiikassa varsin pitkät perinteet 
(ks. esim. J. Leino 2003: 12, 72 ja siinä mainittu kirjallisuus). Nämä kolme termiä viittaavat 
periaatteessa samaan kuin konstruktio. 
 Kuvatakseen abstraktisia rakenteita Iso suomen kielioppi (ISK) on lanseerannut termin 
muotti (erit. § 148). Se tarkoittaa kielellisten ilmausten muodostusmallina käytettävää rakenne-
hahmoa tai kehikkoa, jota voidaan soveltaa niin sanojen johtamisen, taivutusmuotojen kuin 
syntaktisten rakenteidenkin kuvaamisessa. Muotti on rakenteen hahmo, vakiintunut ilmaisuke-
hikko, johon kuuluu kiinteinä elementteinä tiettyjä morfologisia tai leksikaalisia elementtejä 
mutta joissa toisaalta on myös avoin paikka tai avoimia paikkoja leksikaalisille elementeille. 
 Avointa paikkaa kutsutaan muuttujaosaksi, sen symbolina on □. Jos vaikkapa tahdotaan 
havainnollistaa inessiivin taivutusta (autossa, metsässä, talossa jne.) taivutusmuotin avulla, se 
käy näin: □ssA. Toisaalta muotin avulla voi kuvata myös esimerkiksi syntaktisia rakenteita. 
Esimerkiksi muutospassiivia (tulla valituksi ~ tehdyksi ~ huomatuksi jne.) voidaan havainnollis-
taa vastaavasti, tulla □tUksi. 
 Myös termillä konstruktio on tunnetusti monta käyttötapaa. On erotettava toisistaan 
ainakin yleinen ja kieliteoriakohtainen merkitys. Konstruktion suomalaiseksi vastineeksi 
mainitaan yleiskielessä usein yksinkertaisesti ’rakenne’ (esim. KS s.v. konstruktio), ja konstruk-
tio rinnastuu tässä merkityksessä käsitteisiin rakennetyyppi ja ilmaustyyppi. Kieliteoriakohtainen 
määrittely syntyy esimerkiksi silloin, kun konstruktiokieliopissa määritetään termi grammaatti-
nen konstruktio (ks. jakson III lukua 2.2). ISK pitää termejä muotti ja konstruktio samaviitteisi-
nä: ’Konstruktiolla tarkoitetaan muottia tai muuta useammasta osasta koostuvaa kielen rakennet-
ta’ (VISK s.v. konstruktio). 
 Termiä formula on käytetty kansanrunoustieteessä ja folkloristisesti orientoituneessa 
fraseologiassa. Se kuvaa muodoltaan säännönmukaisten ilmausten tuottamisen muottia. M. 
Kuusi luonnehtii sitä näin (1967: 71): 
 

Formula, pienimuotoisen folkoren (sananparsien, arvoitusten, hokemaisten, kaskujen) pohjakaa-
va, yleismuotti, johon voidaan mallin mukaan valaa uusia konformisia (= samanrakenteisia) sa-
naparsia, arvoituksia jne. 
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Formulassa voi olla sekä kiinteitä että varioivia aineksia, jotka voivat olla kieliopillisia tai 
sanastollisia. Formulan kiinteitä aineksia on kutsuttu kiintoelementeiksi (M. Kuusi 1963: 340) ja 
kiintokomponenteiksi (A.-L. Kuusi 1971, hakemisto s.v. kiintokomponentti). Esimerkiksi 
ilmaustyypissä päivästä ~ illasta ~ puusta toiseen sana toiseen on kiintokomponentti. Stabiilien 
kiintokomponenttien ja labiilien muuntoelementtien raja on liukuva ja asteittainen. 
 Termin formula käyttö rajoittuu lingvistiikassa hajatapauksiin. Tätä havainnollistaa 
vaikkapa muuan ISK:ssa esiintyvä käyttö (§ 1653). Sellaisia ilmauksia kuten taakse poistu ja 
olalle vie kutsutaan nimellä ”armeijan formuloiksi kiteytyneet komennot”. Sen sijaan englannin-
kielinen lähitermi formulaic language on kyllä käytössä (esim. Wray–Perkins 2000; Wray 
2002). Se viittaa yleisterminä valmiina pakkauksina käsiteltäviin kielellisiin ilmauksiin (en 
ready-made expressions), kaavamaisiin ilmauksiin ja konventionaalisiin sanakombinaatioihin, 
muun muassa fraaseihin. Erityisesti on pantava merkille sen käyttö toisen kielen omaksumisen 
tutkimuksessa (esim. Knutsson 2006; Wood 2002; Wray 1999; Myles–Hooper–Mitchell 1998). 
 Suuri osa toistokonstruktioista kuuluu pariformuloihin. Pariformula (de Zwillingsformel, 
myös Paarformel, en binomial) on kaksi leksikaalista yksikköä sisältävä sanayhdiste, jonka 
komponentit liittyvät toisiinsa tietyin kieliopillisin keinoin. On erotettu kahdenlaisia rakenne-
tyyppejä (Burger–Buhofer–Sialm 1982: 37–38; Fleischer 1982: 111–115). 
 Ensinnäkin pariformulaksi katsotaan kahden eri sanan tai kahden saman sanan muodos-
tama vakiintunut sanayhdiste, jossa sanat yhdistetään toisiinsa joko konjunktion avulla tai 
asyndeettisesti ja jotka muodostavat (enemmän tai vähemmän) vakiintuneen ilmauksen, jonka 
osien järjestystä ei yleensä voi kääntää (kimpsuineen kampsuineen, sitä sun tätä, nälkä ja vilu, 
istu ja pala, uudelleen ja uudelleen, juuri ja juuri, auto kuin auto). Pariformulassa on marginaa-
lisemmin myös muu kytköskeino (tai, vai): ota tai jätä. Kysymys osien järjestyksen kääntämi-
sestä ei luonnollisestikaan ole mielekäs leksikaaliseen toistoon perustuvissa tapauksissa. 
 Toiseksi pariformulaksi luetaan myös kahdesta samasta sanasta tai kahdesta eri sanasta 
muodostunut vakiintunut yhdiste, jonka osat liittyvät preposition avulla toisiinsa (esim. en step 

by step, sv bröst mot bröst, de Hand in Hand, Auge in Auge). Suomen kielen vastaavat rakenteet 
järjestyvät sijojen ja postpositioiden avulla, esim. kädestä käteen, kerta kerran jälkeen. 

4 Tämä työ tutkimuksen kentässä 

Toisto ulottuu äänteistä teksteihin, ja toistoa on tutkittu muun muassa fonologiassa, morfologi-
assa, syntaksissa, semantiikassa ja pragmatiikassa. Sitten on vielä huomattava lingvistisesti 
suuntautuneen tutkimuksen lähialueet: kirjallisuustieteet, folkloristiikka, retoriikka ja tyylintut-
kimus. Jos tutkimuskirjallisuutta katsoo kokonaisuutena vuosikymmenten aikajanalta, toistoa on 
tutkittu runsaasti; artikkeleita ja niteitä on tuhatmäärin. Toisaalta tutkimus on heterogeenista, 
sillä tutkimuksen tarkempi kohde ja sen laajuus sekä tietysti myös käsittelytapa ja näkökulma 
vaihtelevat melkoisesti tapauksittain, tutkimusaloittain ja ajanjaksoittain. Selvittelen toistoa 
käsittelevää tutkimuskirjallisuutta relevanteilta osin jäljempänä eritoten jakson III luvussa 1 ja 
jaksossa IV. 
 Huolimatta runsaasta tutkimuksesta tällä työllä ei ole toiston saralla jos muutenkaan 
varsinaisia esikuvia. Tähän on kaksi pääasiallista syytä. Ensiksikin lähestyn toistorakenteita 
konstruktioajattelun kautta ja pyrin pelkistämään abstraktisia rakennehahmoja ja selvittelemään 
niiden kautta kielen ilmausresursseja. Tällaista ei ole sovellettu varhemmassa toiston tutkimuk-
sessa. Toiseksi kytken kuvaukseen myös syntaktisen rakenteen produktiivisuuden ja konstrukti-
en fraasiutumisen ideoita. Näitäkään ei ole yhdistetty muussa tutkimuksessa toistorakenteiden 
käsittelyyn kuin viitteellisesti. 
 Lähimmäksi työtä sijoittuvat englannin (Persson 1974) ja ruotsin (Lindström 1999) 
kielestä kirjoitetut monografiat. Niiden yhteisenä nimittäjänä on syntaktiseksi ilmiöksi katsotta-
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va toisto, joka tulee lähelle toistokonstruktioiden aluetta. Suomen kielestä ei ole vastaavia 
yleisesityksiä, vaikka suomen kielen toistoa ja sen ilmenemismuotoja on toki kuvattu useissa 
tutkimuksissa, ennen muuta opinnäytteissä (esim. P. Leino 1970; Raevaara 1988; Kalliokoski 
1989; Yli-Vakkuri 1986; Kankaanpää 2006; Kotilainen 2007, Rauniomaa 2008). 
 Kieliopit ja suomen kielen rakenteen yleisesitykset sisältävät eniten tietoa toistosta, 
mutta tieto on monesti pirstaleista, eikä luokituksia yleensä pysty sijoittamaan toiston kokonais-
kuvaan. A. Penttilän (1963) kieliopissa kuvataan toistoa muun muassa sijojen käytön yhteydessä 
(päivä päivältä jne.). L. Hakulisen (1979) monumentaalisessa suomen rakenteen kuvauksessa on 
toistoa käsitelty muun muassa alkusoinnun ja vartalontoiston käsittelyn yhteydessä. Isossa 
suomen kieliopissa on yleissilmäys toistoon (§ 1736–1738), ja sen lisäksi kieliopillisten 
ilmiöiden kohdalla on kuvattu toistoa pitkin kirjaa. ISK sisältää runsaasti toistoaineistoa, mutta 
se on hajallaan. Myös vanhoihin kielioppeihin ja oppikirjoihin sisältyy fragmentaarisia kuvauk-
sia toiston käytöstä (esim. Setälä–Nieminen 1939: kappaleet 245–246). 

5 Tutkimuksen eteneminen 

Työ on jaettu tästä edespäin kuuteen jaksoon, joista kukin muodostaa varsin itsenäisen kokonai-
suuden. Jaksossa II käyn läpi tutkimuksen keskeiset lähtökohdat ja -ajatukset. Jakso saa 
kokonaisuuteen nähden melko paljon huomiota, mikä johtuu ennen kaikkea siitä, että tutkimus-
asetelma, aineisto, aineistonkeruun metodit ja aineiston käyttö tarvitsevat normaalia enemmän 
motivointia. Siksi olen erottanut tämän jakson myös erilliseksi kokonaisuudekseen. 
 Kuvaan ensiksikin yksityiskohtaisesti tutkimuksen tavoitteet ja toiseksi selvitän tutki-
musasetelmaan liittyviä teoreettisia kysymyksiä, joista tärkeimpiä ovat empiirisyyden, teoriaplu-
ralismin sekä kvantitatiivisuuden ja kvalitatiivisuuden asema työssä. Pyrin myös perustelemaan 
kuvausformalismin tavoitteet, joskin ne käyvät kuulaammin esille vasta jaksossa III. Käytän 
tutkimuksessani monenlaista aineistoa sähköisen korpuksen eli perusaineiston lisäksi. Erityisen 
merkittävää on internetaineiston käyttö, ja siksi paneudun avoimen korpuksen käytön ongelmiin 
ja hyötyihin melko seikkaperäisesti. 
 Jakso III kysyy, mikä on toistokonstruktio. Tarkastelen tämän jakson aluksi, miten toisto 
määrittyy ylipäätään ja minkälaista toistoa on konstruktiossa esiintyvä toisto. Toistokonstruktioi-
ta esiintyy sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Ensimmäisen luvun lopuksi luon silmäyk-
sen toiston erityispiirteisiin näissä kielimuodoissa, vaikka en ole ottanut kielimuoto- tai tekstila-
jikohtaista analyysia miksikään erityiseksi tutkimustehtäväksi. 
 Kolmannen jakson toinen luku muodostaa keskeisen teoriaosuuden, sikäli kuin teoria 
liittyy kielen yleisiin rakennepiirteisiin. Toistokonstruktiothan ovat syntaktisia rakenteita muiden 
ilmausten tapaan, ja siksi niitä voi tietysti lähestyä myös yleisestä kieliteoreettisesta näkökul-
masta. 
 Selvitän ensiksi fraasiutumisen periaatteita siinä laajuudessa ja siitä näkökulmasta kuin 
tämän työn aineisto antaa aihetta. Toisekseen paneudun kahteen funktionalistiseen kielentutki-
muksen suuntaukseen, joiden näkökannoista tämä työ on saanut (muun muassa) virikkeitä. 
Tarkastelen konstruktiokielioppimalleja ja kognitiivista kielioppia siltä kannalta, kuin ne 
valaisevat kielellisen abstraktion eli tässä tapauksessa toistokonstruktion käsitettä. Toisaalta 
näitä teoriasuuntauksia käsittelevät luvut voidaan ymmärtää myös metateoreettiseksi pohdinnak-
si, selittäväthän ne omalta osaltaan muun muassa työhön omaksuttua teoriapluralismia ja 
konstruktioiden kuvaustapaa. Prototyyppiteoria on siksi merkittävä yleisajattelullinen vaikutin 
tämän työn kaikessa analyysissa, että käsittelen sitä toisen luvun lopussa lyhykäisesti erikseen. 
Jakson viimeisessä luvussa kokoan yhteen toistokonstruktion keskeiset materiaaliset piirteet, 
niin kuin tämä työ ne hahmottaa. 
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 Jakso IV keskittyy ikonisuuden ja toiston tehtävien käsittelyyn. Toiston ja ikonisuuden 
välisen suhteen tarkastelussa on olennaisella sijalla diagrammaattisen ikonisuuden käsite, johon 
liittyvät osatekijöinä isomorfisuus ja motivaatio. Esitän, että kielellinen merkkijärjestelmä ja sen 
myötä myös merkin motivoituneisuus on asteilmiö, minkä vuoksi myös toistorakenteet sijoittu-
vat eri kohtiin motivoituneisuusskaalalle. 
 Jakson IV toisessa luvussa rakennan katsausta toiston tehtävistä siinä mitassa, kuin 
tämän työn aineiston tulkitsemiseksi on tarpeellista. Mukana on havainnollistavia esimerkkejä 
myös muista toistorakenteista, jotta työn varsinaisen aineiston voisi asettaa yleisempään 
kehykseen. 
 Jaksot V ja VI ovat varsinaisia analyysilukuja tutkimusaineistosta. Käyn niissä läpi 
kuhunkin konstruktioon liittyviä rakenteellisia ja funktionaalisia piirteitä. Luvut on nimetty 
ylätasolla konstruktion mukaan, mutta toisaalta skemaattisen rakennetyypin alle on sijoitettu 
sekä alakonstruktiota että funktionaalisia luokkia sen mukaan, kumman ratkaisun aineisto on 
sanellut järkevämmäksi. 
 En käsittele tässä työssä kaikkia lyhyitä syntaktisen toiston tapauksia, joissa lekseemejä 
kytkevä kielellinen elementti on sukua tässä työssä määritellyille kytköskeinoille. Iso, vaille 
huomiota jäävä ilmausryhmä on olla-verbin avustuksella syntyvät kopularakenteet, joista 
keskeisin ilmaustyyppi on tautologinen predikatiivilause (Pojat on poikia, liika on liikaa jne). 
 Loppukatsauksessa (jakso VII) nivon yhteen tutkimuksen ja sen keskeiset havainnot. 
Pyrin tiivistämään toistoa yhdistävät funktionaaliset piirteet, siten kuin ne näyttäytyvät tämän 
aineiston valossa. Toisekseen yritän yhdistää toistokonstruktiot kielen rakenteellisiin ilmiöihin, 
joista merkittävin on syntaktinen produktiivisuus. Aivan lopuksi tarkastelen tutkimuksen antia ja 
luonnostelen hiukan tulevaisuudennäkymiä. 
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II TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen ideana on kuvata toistokonstruktioita lingvistisestä näkökulmasta synkronisessa 
katsannossa.1 Työstäni voi eritellä kolme tavoitetta. Ne ovat toistokonstruktioiden rakenteen 
kuvaus, toiston tehtävien kuvaus sekä konstruktion produktiivisuuden ja konstruktien fraasiutu-
misen kuvaus.  

Tavoitteet ovat tutkimuksen toteuttamisen kannalta eriarvoisessa asemassa lähinnä käy-
tännön syistä. Aineisto ja tutkimusote mahdollistavat varsin kattavan rakenteen kuvauksen, eli 
tutkimukselta on lupa odottaa taksonomisia yleistyksiä. Toiston tehtävien kuvauksessa on 
ymmärrettävästi rajoituksensa sekä aineiston ja näkökulman että tilanpuutteen vuoksi, ja on 
selvää, että vasta erillistutkimuksilla voi päästä yksityiskohtaiseen tietoon. Konstruktioiden 
produktiivisuuden ja konstruktien fraasiutumisen kuvaus on monilta osin alustava ja periaatteita 
luonnosteleva, ja se kaipaa sekä metodin jatkokehittelyä että laajoja tasapainotettuja aineistoja. 

1.1 Toistokonstruktioiden rakenteen kuvaus  

Kuvaan tutkimuksessani toistokonstruktioiden rakennetta. Selvitän keskeiset parin leksikaalisen 
yksikön mittaiset toistorakennetyypit ja niiden anatomian. Skematisoin rakenteita konstruktioik-
si, ja tämän työn lähtökohtana on perusaineisto (ks. tämän jakson lukua 3). Liitteestä 1 saa 
yleiskuvan toistokonstruktioista. Konstruktion notaation periaatteet on esitetty tämän jakson 
luvussa 3.3. 
 Rakenteen kuvauksessa kiinnitän huomiota sekä konstruktion kieliopillisiin että leksi-
kaalisiin aineksiin. Kuvaan toistokonstruktioiden morfosyntaksia sekä leksikaalisia valintoja ja 

                                                 
1 Synkroninen näkökulma ei tarkoita pidättäytymistä viittauksista ilmausten historiaan ja alkuperään, vaikka 
mihinkään systemaattiseen diakroniseen kuvaukseen, kieliopillistumisen kartoittamiseen tms. en työssäni ryhdy. 
Taustaksi on käsiteltävä lyhyesti toistokonstruktioiden suhdetta käännöslainoihin. Käännöslainat ovat sanoja tai 
sanontatapoja, jotka on muodostettu vieraan kielen ilmausta jäljittelemällä siten, että ilmauksen merkityssisältö 
siirretään sellaisenaan joko sepitettyyn tai ennestään olemassa olevaan oman kielen ilmaukseen (L. Hakulinen 1955: 
305). Käännöslainoissa voi erottaa neljä ryhmää: morfologiset, leksikaaliset, syntaktiset ja fraseologiset (mts. 307–
317). Morfologisissa käännöslainoissa otetaan kieleen jokin muoto-opillinen malli (prefiksi epä- sanoissa epätoivo, 
epäusko, epäonni jne., vrt. sv o ~ miss, de un ~ miss, la in), leksikaalisissa koko sana (näköpiiri ja tasapaino (vrt. sv 
synkrets ja jämnvikt). 
 Fraseologinen käännöslaina (fraasilaina) tarkoittaa sanaa laajemman, kuvallisen ilmauksen siirtämistä 
oman kielen ilmausvarannoksi: viime kädessä (vrt. sv i sista hand), laskea joku vapaalle jalalle ~ olla vapaalla 
jalalla (vrt. sv vara på fri fot, de auf freien Fuss setzen). Syntaktinen käännöslaina merkitsee lauseopillisen kuvion 
sopeuttamista omaan kieleen. Esimerkiksi myöhäsyntyiset rinnastuskonjuktiot mutta ja vaan lienevät differentioitu-
neet nykyisiin käyttöihinsä malleinaan ruotsin men ja utan sekä mahdollisesti myös saksan aber ja sondern. 
Fraasilainoja on sukeutunut kieleen varsinkin kirjasuomen kehittämisen aikana. 
 Syntaktisessa toistossa – ja tietysti myös toistokonstruktioissa – on kosolti syntaktis-fraseologisia 
käännöslainoja. Tyyppitapaus on astemääritteen toisto hyvin hyvin vihainen (en very very, sv mycket mycket). 
Pariformulat ovat miltei järjestään fraasilainoja. Ja-pariformula perustuu vieraskielisiin esikuviin, sillä ilmaustyyppi 
on varsin tavallinen eri-ikäisissä hengellisissä teksteissä (esim. alku ja juuri, kiitos ja kunnia, hätä ja tuska), ja 
nykysuomen herkkyys muodostaa kaksi sanaa sisältäviä rinnasteisia ilmauksia periytyy vanhasta kirjasuomesta 
(Rapola 1961; ks. myös Pulkkinen 1966: 11–12). Sijapredikaattikonstruktioille on tunnetusti vastineita monissa 
kielissä, esimerkiksi en step by step, sv bröst mot bröst, de Hand in Hand, Auge in Auge. Konnektiivikonstruktioita 
tavataan niin ikään monissa kielissä: de wieder und wieder, en more and more, et uuesti ja uuesti.  
 Tässä työssä korostuu fraseologisten käännöslainojen fraseologis-syntaktinen luonne, mikä tarkoittaa 
paremminkin konstruktioiden kuin konkreettisten fraasien invaasiota. Kieleen lainataan tietenkin ensi alkuun 
konkreettisia ilmauksia, mutta nämä alkavat toimia uusia muodosteita tuottavina syntaktisina konstruktioina. Kieli 
siis tuottaa ”käännöslainoja”, joilla ei ole konkreettista sanasanaista vastinetta muissa kielissä. 
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valintarajoituksia. Rakennekuvauksen fokus ja tarpeet vaihtelevat jonkin verran eri konstruktioi-
den välillä muun muassa siksi, että konstruktiot perustuvat eri sanaluokkiin. Esimerkiksi 
substantiivilähtöisissä konstruktioissa olennaista on substantiivin laatu, kun taas verbikonstruk-
tioissa merkityksellisiä asioita voivat olla esimerkiksi verbin aspektuaaliset ominaisuudet, 
tempus ja tekijäpersoona. Toistokonstruktion anatomiaan kuuluu välillisesti myös konstruktion 
produktiivisuuden ja konstruktien fraasiutumisen kuvaaminen; käsittelen näitä tavoitteita tämän 
jakson luvussa 1.3. 

1.2 Toiston tehtävien kuvaus  

Kuvaan tutkimuksessani toiston tehtäviä eli funktioita suomen kielessä.  Toiston funktio on laaja 
ja moniymmärteinen käsite, mutta tässä työssä se tarkoittaa yksinkertaisesti toiston käytön 
semanttis-pragmaattista motivaatiota: mitä toisto tekee, mitä toistolla tehdään ja missä tarkoituk-
sessa sitä käytetään. Tutkin tällaisia toiston esiintymissyitä. 
 Toistoa sisältämätön ja toistoa sisältävä ilmaus voivat muodostaa parin, jonka parikit 
sopivat kielenmukaisuuden kannalta samaan kontekstiin. Tällöin toiston tehtäviin voi päästä 
käsiksi yksinkertaisella vertailumenetelmällä: Uimonen korostaa, että… ~ Uimonen korostaa 

korostamasta päästyään, että…  
 Toiston kielellisiä tehtäviä voi lähestyä hyvin monesta näkökulmasta, ja esimerkiksi 
termi toiston funktio on ymmärretty eri tutkimuksissa eri tavoin, eikä sitä ole käytetty vastaaval-
la tavalla yleisterminä kuin tässä tutkimuksessa (vrt. esim. Aitchison 1994: 19–21; Lindström 
1999: 29–34). Oletan tässä työssä, että ikonisuus toimii spesifimpien tehtävien kasvualustana 
(ks. erit. jakson IV lukua 1). Tehtävät voivat olla melko selvästi semanttisia, kuten esimerkiksi 
verbin toiston tuomat aspektiin liittyvät ilmiöt iteratiivisuus (lyö ja lyö) ja kontinuatiivisuus (juo 

ja juo). Samantyyppisiä toiston tehtäviä ovat distributiivisuuden (pestä jalat varvas varpaalta) ja 
superlatiivisuuden (kuningasten kuningas) osoittaminen. 
 Toisaalta semanttisten tehtävien rinnalle rakentuu kielen käytössä hyvin monisyinen 
pragmaattinen merkitysverkosto, jossa huomio kiintyy muun muassa semmoisiin affektisiin ja 
emotionaalisiin seikkoihin, jotka osoittavat puhujan suhtautumista puheenaiheeseen. Tällaisia 
ilmiöitä ovat esimerkiksi vähättely (saviastia saviastiain joukossa) ja paheksunta (aina ja aina). 
Paneudun jaksossa IV toiston tehtäviin, ja samalla tarkastelen monia toiston käyttöön liittyviä 
erityiskysymyksiä. 
 Aspektia ja muutamaa verbisemantiikkaan liittyvää ilmiötä on käsiteltävä erikseen 
toiston funktioiden selittämistavan ymmärtämiseksi. Aspekti on laaja ja moniymmärteinen 
käsite, jolla yleensä tarkoitetaan ilmauksen rakenteen tasoilla ilmeneviä, tilanteen keston 
hahmottamiseen liittyviä ei-deiktisiä seikkoja. Omiksi lohkoikseen on erotettu muun muassa 
lauseen aspekti (rajattu eli perfektiivinen, rajaamaton eli imperfektiivinen), verbi-ilmauksen 
aspektuaalinen tilannetyyppi (tila, tapahtuma) ja verbin oma aspektimerkitys (rajapakoinen, 
rajaava, rajahakuinen) (ISK § 1498). Aspekti on kerroksellinen ilmiö, johon vaikuttavat monet 
tekijät lauseessa ja joka saa tulkintansa monesti vasta käyttöyhteydessään. Yleisesti tiedetään, 
etteivät jaottelut ole ehdottomia eivätkä jäännöksettömiä. 
 Aspektista on kirjoitettu paljon, mutta termiä aspekti ja siihen liittyviä käsitteitä on 
käytetty epäyhtenäisesti. Toisaalta eri kuvauslohkoille sijoittuvia termejä käytetään sekaisin. 
Terminologia ja jaottelut siis vaihtelevat kovin. Tämän työn kannalta ei ole olennaista aspek-
tisysteemin luokittelu ja vedenpitävyys sinänsä vaan paremminkin se, millä jaotteluilla toiston 
tehtäviä voidaan havainnollistaa yksinkertaisella tavalla ilman kohtuutonta spekulaatiota 
käsitesisällöillä ja uppoutumista käsitehistoriaan. 
 Joidenkin aspektin kuvaukseen liittyvien termien sisältö on lingvistipiireissä yleisessä 
tiedossa. Käytän tekstissäni sen enempää problematisoimatta sellaisia termejä kuten agentiivi-
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suus, perfektiivisyys ja imperfektiivisyys, teelisyys ja ateelisyys sekä statiivisuus, dynaamisuus, 
duratiivisuus, iteratiivisuus ja punktuaalisuus. Termi semelfaktiivisuus on harvoin käytetty. Se 
viittaa tässä työssä yhtäjaksoisesti etenevään tilanteeseen, jota leimaa usein lyhytkestoisuus ja 
hetkellisyys (kysyä, lyödä) ja joka suoritetaan periaatteessa yhdellä kertaa loppuun. Termiä 
kontinuatiivisuus käytän eri tavalla kuin monissa yhteyksissä on totuttu. Sitä on käytetty 
viittaamassa imperfektiiviseen tapahtumaan, joka ei ole habituaalinen (esim. Comrie 1976: 33; 
Sulkala 1996: 192): Seppo vihaa matelijoita. Kontinuatiivisuus viittaa tässä työssä duratiiviseen 
tapahtumaan, joka kestää erityisen pitkään. Toimin näin hyvin tietoisena siitä, että kontinuatiivi-
suus lähenee pragmaattis-retorista käsitettä. 
 Distributiivisuuden ja aspektin suhdetta käsittelen jakson IV luvussa 2.2. Verbin oman 
aspektimerkityksen yhteyttä toistoon voi havainnollistaa parhaiten rinnastustapausten avulla. Se 
on myös luonnollisin paikka käsitellä verbin aspektimerkityksen ja toiston yhteyttä (ks. jakson 
VI lukua 1.1.1). 
 Myös muut verbin semanttiset ominaisuudet ovat toiston funktioiden tulkinnassa 
tärkeitä, ja osa niistä liittyy välillisesti myös aspektiin. Tärkeä ilmiö on muutos ja sen ilmaise-
minen. Muutosverbi on tässä työssä semanttinen termi, ja se tarkoittaa intransitiivista verbiä, 
jonka avulla ilmaistaan subjektiin kohdistuva muutos. Muutos voi koskea subjektitarkoitetta 
sinänsä, sen olemusta tai olotilaa taikka sen sijaintia. Muutosverbin sisältämissä lauseissa on 
olennaista, että lauseen subjekti ei ole agentiivisen tekijän roolissa eikä subjekti vaikuta 
prosessin kulkuun. Subjektin muutoksen aiheuttajaa ei useinkaan ilmaista.  
 Tyypillinen tapaus on muuttumisjohdos. Muuttumisjohdos on intransitiivinen verbijoh-
dos, jotka ilmaisee lauseen subjektitarkoitteessa tapahtuvaa muutosta (ks. ISK § 333): siirtyä, 
kipeytyä, suureta jne. Toisaalta muutosverbeihin voi lukea myös sellaiset verbit kuten kasvaa, 
kohota ja nousta, jotka eivät ole muuttumisjohdoksia. 
 Toiston tehtävien muokkautuminen lauseessa on usein monen tekijän summa, ja tämä 
korostuu varsinkin toistokonstruktion ja aspektin välisissä suhteissa. Aspektitulkinnassa on 
otettava huomioon tilanteen kokonaishahmotus. Esimerkiksi nousta-verbin subjektin rooli 
tulkitaan verbin polysemian takia eri tavoin eri lauseissa, vaikka kyseessä olisi sama predikaatti 
(nousta pilviin). Ilmauksessa Hinnat nousevat pilviin on kyseessä muutosverbi tässä käsitetyllä 
tavalla. Sitä vastoin subjektin rooli voidaan tulkita kahdella tavalla lauseessa Seppo nousee 

pilviin ’Seppo on kohta haltioissaan’ ~ ’Seppo kohoaa pilviin purjelentokoneella’. Joskus taas 
subjekti kuvataan passiiviseksi muutoksen kohteeksi, vaikka subjekti toimii aktiivisesti (1, 
’Musa nostaa päänsä pilviin’). 
 

1.  Musa on kiltti ja reipas ori, joka rakastaa huomiota. Seisoo kiltisti aloillaan, kun harjaa. 
Kaviot on helppo puhdistaa. Satulaa laittaessa on syytä olla tarkkana, koska Musa voi 
näykkiä, kun kiristää vyötä. Suitsiessa Musan pää nousee pilviin ja sitä on vaikea saada 
laskemaan päänsä.   

  www.freewebs.com/moonsha/arabiorit.htm 10.9.2010 
 
Toisaalta kyse ei ole pelkästään verbin ominaisuuksista, sillä tietyt syntaktiset rakenteet rinnas-
tuvat muutosverbeihin. Esimerkiksi olla-verbin ja komparatiivin yhdistelmä voi vastata muutos-
verbiä: Kultaa on päivä päivältä vähemmän ~ Kulta vähenee päivä päivältä.  Nämä esimerkit 
havainnollistavat myös sitä, että toistokonstruktio voi viihtyä tietyissä syntaktisissa ympäristöis-
sä, niin että syntyy tavallaan toistolle otollisia lausehahmoja. Kuvailen näitäkin silloin, kun 
aineisto sen sallii. 
 Käytän työssäni myös sellaisia semanttisiin ominaisuuksiin perustuvia verbiryhmittelyitä 
kuten kommunikaatioverbit (puhua, keskustella, viestittää), aistihavaintoverbit (nähdä, kuulla, 
havaita), vaikutelmaverbit (tuntua ~ vaikuttaa ~ näyttää joltakin) ja kamppailuverbit (sinnitellä, 
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yrittää, jaksaa). Nimitykset selittävät itse itsensä ja esimerkit havainnollistavat luokkaa riittäväs-
ti esiintymisympäristössään. Tarvitsen näitä luokituksia silloin, kun semanttisesti samantyyppi-
siä verbejä toistetaan tietyssä tarkoituksessa. Esimerkiksi kamppailuverbejä käytetään kerronnan 
dramatisointiin (Sinnittelin ja sinnittelin, mutta sitten en enää jaksanut). 
 Käsittelen aineistoa niin, että pyrin kategorioimaan isoja funktionaalisia teemoja enkä 
niinkään perehdy kontekstuaalisiin merkitysvivahteisiin, ellei niillä ole yleisempää mielenkiin-
toa. En siis pyri kuvauksessani pikkutarkkoihin tilanteisiin merkityksiin sinänsä, vaikka toisaalta 
pragmaattiset luennat syntyvät juuri käyttötilanteessa. 
 Koska toisto on universaali, ikoninen kielellinen keino, ei ole järin yllättävää, että 
äskeisen kaltaisia semanttisia ja pragmaattisia ilmiöitä on kuvattu tutkimuksessa hyvin monella 
taholla (esim. Persson 1974; Moravcsik 1978; Lindström 1999). Toiston käytöstä tiedetään 
melkoisesti, ja on hahmoteltu myös toiston universaaleja funktioita (esim. Botha 1988; Lind-
ström 1999). Tämän tutkimuksen päähuomio on suomen kielen toistokonstruktioissa, vaikka 
tarkastelu sivuaa myös universaaleja ilmiöitä. 
 Toiston tehtävien kuvaamisen kannalta on mainittava erikseen kaksi lähtökohtaa. A 

priori on selvää, etteivät lyhyet syntaktiset toistokonstruktiot ole rakenteellisesti eivätkä 
funktionaalisestikaan täysin irrallinen ja erillinen toiston saareke. Päinvastoin erimittaisilla 
rakenteilla on paljon yhteneväisiä piirteitä. Tästä syystä katson suomen toistoa ja sen funktioita 
myös hieman laajemmin hahmottaakseni ilmiön kokonaiskuvaa (erit. jakso IV). Suuntaan 
katseeni välistä sekä tutkimuksen ydinaluetta suppeampiin että laajempiin ilmiöihin. 
 Toisekseen on otettava lyhyesti puheeksi toiston tehtävien kuvaaminen suhteessa 
aineistoon, vaikka käsittelen asiaa lähemmin tuonnempana (jakson II luvuissa 2 ja 3). Puhunnos-
ten prosodiikalla on luonnollisesti olennainen vaikutus ilmausten merkitykseen ja tulkintaan 
käyttöyhteydessään. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi puheen aikaulottuvuus, sävelkorkeus ja 
voimakkuus sekä puheen osien väliset painollisuuserot. Puhujan tunnetilalla ja asenteilla sekä 
puhetilanteen kontekstilla on prosodiikan kannalta ratkaiseva merkitys (Suomi–Toivanen–
Ylitalo 2006: 236). Tutkimusaineisto on lähinnä kirjoitettua kieltä, eikä prosodiikkaan liittyviä 
ilmiöitä voi tarkastella kuin epäsuorasti ja päättelyn avulla. Toisaalta kirjoitettuun muotoon 
puetun dialogin tai muiden puhunnosten toistoa voi toki analysoida omassa yhteydessään omista 
lähtökohdistaan. 

1.3 Produktiivisuuden ja fraasiutumisen kuvaus  

Selvitän tutkimuksessani konstruktioiden produktiivisuutta eli kykyä tuottaa uusia ilmauksia 
(produktiivisuuden periaatteista lähemmin jakson III luvussa 2.1.2). Toistokonstruktio rinnastuu 
periaatteessa johdostyyppiin, ja sen tuottopotentiaalia voi kuvata samaan tapaan kuin morfolo-
gista produktiivisuutta. Kiintoisa kysymys on konstruktion produktiivisuuden laatu eli se, miten 
säännönmukaisesti, läpinäkyvästi ja kattavasti konstruktio voi hyödyntää kielen leksikaalista 
ainesta ja mitä semanttisia valintarajoituksia konstruktiolla on (vrt. Barðdal 2008: luku 2). 
 Toinen kiinnostava kysymys on produktiivisuuden ja numeerinen tiedon välinen suhde. 
Miten produktiivisen konstruktion ilmausmäärä karttuu? Missä määrin konstruktioon voi tulla 
uusia ilmauksia? Mitkä konstruktiot ovat puolestaan epäproduktiiveja? Produktiivisuuden 
tarkastelussa hyödynnän sekä perusaineistoa että internetaineistoa, joskin näiden aineistojen 
käytössä on eroja (yksityiskohtaisemmin tämän jakson luvuissa 3.1 ja 3.2). 
 Määrittelen fraasiutumisen tässä työssä yksinkertaisesti kiteytymisprosessiksi, jossa 
konstruktista tulee fraasi (fraasiutumisen periaatteista lähemmin jakson III luvussa 2.1.2). 
Fraasiutuminen on koko kielijärjestelmä huomioon ottaen hyvin monimutkainen asteittainen 
prosessi. Tarkastelen konstruktion toteutumien sisäistä jakaumaa sillä silmällä, miten fraasiutu-
minen näkyy konstruktion ilmausrepertoaarissa. Lähestyn fraasiutumista ennen kaikkea kvantita-
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tiivisen tiedon perusteella, mutta paneudun fraasiksi muokkautumisen periaatteisiin tietysti myös 
hieman laajemmin. Konstruktin fraasiutumisasteen päättelemisessä on keskeistä paitsi absoluut-
tinen esiintymisyleisyys myös relatiivinen yleisyys suhteessa muihin konstruktion ilmauksiin. 

2 Tutkimusasetelmasta ja metodeista 

Niin kuin jo totesin, tutkimuksellani ei ole varsinaisia malleja sen paremmin työn rajauksessa, 
aineiston käsittelyssä kuin teoreettisessa viitekehyksessäkään. Työ ammentaa monesta lähteestä, 
ja se koettaa käyttää ja osin myös kehittää sellaisia analyysitapoja, jotka tukevat parhaiten 
tutkimustavoitteita. Työn tutkimusasetelmassa, käytetyissä metodeissa ja aineiston käsittelyssä 
on paikoin samaa ennestään tehdyn tutkimuksen kanssa, toisaalta työ poikkeaa jossain kohdin 
melko radikaalistikin muusta toiston tutkimuksesta. Käyn seuraavaksi läpi tutkimusasetelmaan 
ja metodeihin liittyvät keskeiset kysymykset. 

2.1 Prototyyppisyys  

Prototyyppiteorian periaatteiden soveltaminen on keskeisin periaatteellinen kysymys, jossa 
käsillä oleva tutkimus poikkeaa muusta toistosta tehdystä tutkimuksesta. Tarkastelen prototyyp-
piteoriaa lähemmin jakson III luvussa 2.4, mutta jo tässä vaiheessa voi esittää seuraavat tutki-
muksen tekoa ohjaavat periaatteet, sillä ne ovat modernissa tutkimuksessa yleisesti ja laajalti 
tunnettuja. 
 

• Kategorian eli luokan keskiöön sijoittuu prototyyppisiä eli tyypillisiä tapauksia, ja luok-
ka rakentuu näiden ympärille. 

• Luokkaan kuuluminen on asteittaista. 
• Luokat ovat tyypillisesti jatkumoluonteisia. 
• Luokan edustajat muodostavat tyypillisesti sumean joukon, eli luokan konstituoiva al-

kiojoukko on rajoiltaan epätäsmällinen ja häilyvä. 
• Luokkarajat ovat liukuvia. 
• Entiteetin luokkajäsenyyden tulkinnanvaraisuus yltyy liikuttaessa poispäin luokan kes-

kiöstä. 
 
Prototyyppiteoriaan perustuvasta ajattelusta on monia käytännön seurauksia ennen kaikkea 
tutkimusotteeseen, tutkimuksen rajaukseen ja aineiston luokitteluun sekä selittämisen malleihin 
ja päämääriin. Teorian vaikutus näkyy pitkin kirjaa, mutta kahta kysymystä on käsiteltävä 
hieman jo ennakolta. 
 Ensiksikin käsitän toiston ja ei-toiston välisen rajan liukuvaksi (ks. jakson IV lukua 3). 
On olemassa selviä toistotapauksia niin kuin myös toistumattomuuteen perustuvia ilmauksia. 
Näiden ääripäiden väliin sijoittuvat eri toistorakenteet ja ilmaustyypit niin, että ilmaukset 
voidaan periaatteessa sijoittaa jatkumolle valittujen luokitteluparametrien osoittamaan järjestyk-
seen. Kaiken kattava kuvaus on vain teoreettinen mahdollisuus, eikä olennaista ole se, kyetäänkö 
toiston ja ei-toiston välimaasto kartoittamaan aukottomasti. Toistoa voi käsitellä tyypillisten 
tapausten avulla ja saada ilmiöstä riittävän koherentti kuva. 
 Toiseksi sama periaate näkyy myös sekä toistorakenteiden että toiston tehtävien luokitte-
lussa. Eri toistokategorioiden erot ovat toisinaan sumeat. Esimerkiksi tämän työn keskeinen 
termi – syntaktinen toisto – on reuna-alueiltaan harmaata vyöhykettä. Morfologisen reduplikaa-
tion ja syntaktisen toiston välinen raja häilyy (käsi kädessä ~ käsikädessä, joojoo ~ joo joo), ja 
toisaalta syntaksin ja tekstuaalisten ilmiöiden ero paikoitellen minimaalinen. 
 Toiston ja ei-toiston rajan häilyvyyttä havainnollistaa kiinnostavalla tavalla myös yksi 
keskeinen ilmausryväs. Rinnastus ja-sanan avulla luo eniten erilaisia toistorakenteita, ja 
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tyypillisintä toistoa on tietenkin saman muodon rinnastaminen. Mutta toiselta puolen merkittä-
vää on se, että rinnasteiden semanttinen distinktiivisyys on asteittaista (vrt. Lang 1984: 98–99). 
 Rapola (1961: 75–81) on erottanut parin lekseemin ja-rinnasteista vastakohtarinnasteet 
eli antiteesiparatagmat (vanhat ja nuoret, aamuin illoin, soutaa ja huopaa, ei alkua ei loppua) ja 
tautologiset paratagmat. Tautologisia paratagmoja on kahta lajia. Ensinnäkin rinnaste voi 
ilmentää yhtä laajempaa merkitystä, jolloin se hahmottuu yhdeksi kokonaismielteeksi: syömärit 

ja juomarit ’herkuttelijat, hekumoitsijat, elostelijat jne.’; pedot ja naudat ’eläimet’. Toinen 
ryhmä on synonyymiparatagmat, joissa (Rapola 1961: 76) ”kumpikin osapuoli merkitsee joko 
aivan tai ainakin likipitäen samaa, ovat ts. synonyymeja”, esimerkiksi ylpiät ja kopiat. Kallio-
koski (1989: 110, 112–115) puhuu niin ikään synonyymien rinnastuksesta, joskin hän epäilee 
täydellisten synonyymien olemassaoloa. Parafraasien rinnastus (Kalliokoski 1989: 113) taas 
kertoo samasta asiaintilasta toisin sanoin eli sama informaatio esitetään uudelleen, uudessa 
muodossa: anoa ja vaatia, iloita ja riemuita, luvata ja vannoa, kiittää ja ylistää. Rinnasteiden 
semanttisen eriytymisen asteittaisuutta pariformuloissa voi havainnollistaa esimerkiksi seuraa-
vasti. 
 

 antiteesi vanhat ja nuoret 
eri sanat  

 muut  istu ja pala 
   

     eri kanta  aina ja iankaikkisesti 
rinnastus  lähimerkityksiset sanat   

 soinnuttelu  riipii ja raapii 
  

sama sana      uudelleen ja uudelleen 
 

 
Toisaalta myös funktionaaliset luokat ovat karkeistuksia ja luokkien väliset erot ovat paikoin 
häilyviä. Niinpä esimerkiksi emfaattisen ja intensifioivan toiston raja on epäselvä, koska toisto 
intensifointikeinona luo emfaattisen eli korosteisen kohdan tekstin virtaan (ks. jakson IV lukua 
2).  

2.2 Empiirisyys  

Tutkimukseni perustuu konkreettiseen havaintomateriaaliin ja kieliaineistoon niin kuin korpus-
tutkimus yleensäkin. Käytän aineistoa luokittelun lähtökohtana. Esitän aineistoa runsaasti 
monista kielimuodoista ja tekstilajeista. Klassisen filologis-empiirisen tutkimuksen tavoin 
järjestelen ja luokittelen aineiston tutkimuksen tavoitteiden kannalta mielekkäisiin luokkiin. 
Skematisoin kielellistä ainesta ja teen aineistosta yleistyksiä. 
 Empiirinen lähestymistapa ei tarkoita teoriattomuutta, vaikka empiirinen ja teoreettinen 
tutkimus erotetaankin kielenkuvauksessa ajoittain varsin jyrkästi toisistaan. Nämä lähestymista-
vat eivät sulje toisiaan pois, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan.  
 Lähestymistapojen vuoropuhelusta syntyy uutta tietoa. Aineistoon kohdistuu teoreettisia 
olettamuksia, mutta toisaalta aineisto myös muuttaa näkemyksiä tutkimuksen aikana. Lisäksi 
varsinkin tutkimuksen teon alkuvaiheet edellyttävät esiymmärrystä tutkimuskohteesta. Jotta 
esimerkiksi on voitu luoda tämän työn aineistonkeruussa käytetty skripti, on täytynyt olla 
esiymmärrys syntaktisen toiston ilmiöstä ja sen pääpiirteistä. 
 Laajoja aineistoja käyttävän tutkimuksen luontaisena kipukohtana on monesti se, että 
tutkimusta on vaikea toteuttaa yhden kieliteoreettisen ajattelutavan kehyksessä. Aineisto ei 
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näytäkään sopivan teoriaan ja sitä joutuu karsimaan kohtuuttomasti, niin että tutkimuksen idea 
kärsii. Tämä tosio perustelee teoriapluralismia tässä työssä (pluralismista luvussa 2.4). 
 Triangulaatio tarkoittaa metodiikassa yhtäältä monen kvalitatiivisen metodin yhdistämis-
tä aineiston valottamiseksi toisaalta taas kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen metodin yhdistämistä 
(Denzin 1989: 237–241; Flick 2007: 41). Tutkimusotettani voi hyvin kuvata triangulaation 
näkökulmasta eklektiseksi eli valikoivaksi empirismiksi. Pyrin liittymättä mihinkään oppi- tai 
teoriasuuntaan muodostamaan eri suunnista tulevista valikoiduista aineksista ”uuden” aineisto-
perustaisen kuvaustavan, vaikka en varsinaisesti muodosta omaa, kaiken kattavaa kuvausjärjes-
telmää. 

2.3 Kvalitatiivisuus ja kvantitatiivisuus  

Tutkimukseni on kvalitatiivinen kuvaus toistosta suomen kielessä, eli tavoitteena on kuvata 
ilmiöiden laatua eikä määrää. Kuten tiedetään, kvalitatiivinen tutkimus on sateenvarjo, jonka 
alle kätkeytyy hyvin erilaisia näkökulmia monelta tutkimus- ja erikoisalalta: Tesch (1992: 58) on 
luetteloinut pelkästään yhteiskuntatieteistä nelisenkymmentä kvalitatiivista tutkimussuuntausta. 
Kvalitatiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä suurin piirtein samaa, kuin se tarkoittaa esimerkiksi 
deskriptiivisen kieliopin kirjoituksessa. Tutkija pyrkii kuvaavaan ja luokittamaan ilmiötä sekä 
näkemään ja tulkitsemaan asioiden välisiä yhteyksiä. Työn tuloksena syntyy yleistävä rakenteel-
linen tai funktionaalinen luokka (vartalontoisto, imitatiivinen toisto jne.). 
 Olennaista työprosessissa on tutkijan vuoropuhelu aineistonsa kanssa: kvalitatiivinen 
luokitus syntyy osin kieli-intuition ja esiymmärryksen, osin aineiston nojalla. Olettamia korjail-
laan ja kategoriointi muuttuu tutkimuksen aikana. Luokkaan kuuluvien ilmausten lukumäärää ei 
yleensä spesifioida kovin tarkasti, eikä lukumäärien esittäminen ainakaan ole itsetarkoitus. 
Havainnolliset esimerkit rakentavat ja konstituoivat luokan, minkä vuoksi kaikkea aineistoa ei 
(tarvitse) tuoda näytille. 
 Pyrin työssäni kuvaamaan syntaktisen toiston kielioppia ja saamaan selville ennen muuta 
sen, minkälainen ilmauspaletti rakenteista muodostuu. Koetan kartoittaa toistoon liittyvää 
ilmauspotentiaalia laadulliselta kannalta. Havainnollistan toiston ulottuvuuksia ja kuvaan toistoa 
kielellisenä resurssina, ennemminkin kuin paneudun toiston käyttöön kaikilta osin. 
 Pelkistäessäni aineiston nojalla kategorioita tukeudun induktiiviseen päättelyyn. Aineisto 
toimii tällaista tavoitetta edistettäessä paremminkin havaintomateriaalina kuin jäännöksettömästi 
kuvattavana ilmausvarantona. Kvalitatiivis-empiirinen tutkimus on aina epätäydellistä, eikä se 
pyri selvittämään jokaista vastaan tulevaa ilmiötä pohjamutia myöten. 
 Koska aineisto käsitetään ilmiöitä esiin nostavaksi virikkeeksi, se voi olla myös hetero-
geenista ja monella tapaa kerättyä. Tapauksittain ja tarpeen tullen tutkija voi myös sukeltaa 
hetkeksi sivupolulle, jos katsoo poikkeaman tukevan tai auttavan ilmiön ymmärtämistä ja 
kokonaiskuvan hahmottamista. Tällaisen aineistonkäytön idea on, että kielimateriaali mahdollis-
taa pääsyn tulkitsemaan ja ymmärtämään ihmisten toimintaa. Aineistosta löytää ja aineisto 
havainnollistaa ilmiöiden välisiä merkityksiä. 
 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen metodi eivät sulje toisiaan pois, vaan ne nähdään usein 
toisiaan täydentävinä suuntauksina (esim. Bryman 1988; Dey 1995; Hirsjärvi–Remes–Sajavaara 
2009; Silverman 1994). Tämä johtuu siitä, tutkimuksessa vastaan tulevat ongelmat ovat perin 
harvoin kunnolla redusoitavissa vain määriksi tai laaduiksi, ja niin muodoin metodeja käytetään 
harvoin puhtaina selitystyyppeinä. Usein käytetään molempia lähestymistapoja; ne tukevat 
toisiaan ja auttavat kirkastamaan ilmiötä. 
 Näin toimin tässäkin työssä. En kuitenkaan käytä tutkimuksessani tilastollisia menetel-
miä enkä harjoita tutkimusta, joka täyttää määrällisen tutkimuksen kriteerit. En myöskään 
yleensä esitä tarkkoja frekvenssitietoja toiston esiintymisestä perusaineiston lukumäärätietoja 
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enempää, eikä määrien selvittäminen ei ole mikään erityinen tutkimusteema. Osakorpusten 
frekvenssitietoihin menen ainoastaan silloin, kun tahdon havainnollistaa ilmauksen tekstilajikoh-
taisuutta.  
 Sitä vastoin käytän numeerista tietoa havainnollistamaan konstruktion ilmausten 
fraasiutumista (ks. lähemmin jakson III lukua 2). Fraasiutuminen on tendenssinluonteista, eikä 
sitä yleensä voi kuvata kovin tarkasti siitä yksinkertaisesta syystä, että kieli on dynaaminen ja 
alati muuttuva entiteetti. Kuvauksessa on olennaista ilmauksen suhteellinen yleisyys verrattuna 
muihin saman rakennetyypin ilmauksiin. Fraasiutumisen asteen päätteleminen on relatiivisen 
yleisyyden nojalla tehtävää päättelyä liikkeessä olevasta kielellisestä massasta. 

2.4 Pluralismi  

Tutkimuksen teoriatausta on pluralistinen eikä monistinen. Pluralistiseen teoriataustaan liittyy 
monesti se, että tutkimus käyttää monipuolisia havaintomenetelmiä, tyypillisesti korpustutki-
muksen lisänä (Chafe 1992: 81–82; Lindström 1999: 66). Pluralismi merkitsee sitä, etten 
sitoudu ohjelmallisesti yhteen kieliteoreettiseen ajatteluun vaan yhdistelen kuvauksessani 
näkökantoja useista teorioista ja viitekehyksistä. Pluralismi sisältää tieteenfilosofisessa mielessä 
arvorelativismia: ei ole olemassa yhtä annettua tai oikeaa tapaa tehdä kielitieteellistä tutkimusta. 
En pidä yksittäistä kieliteoriaa tai näkökantaa ainokaisena mahdollisuutena tutkia toistoa; 
ohjailevana normina on ennemminkin ollut tarkoituksenmukaisuus ja havainnollisuus. 
 Teoreettista pluralismia voi perustella kahdella tapaa. Ensinnäkin tutkittava aineisto on 
heterogeenista sekä rakenteeltaan että käytöltään. Tiukka teoreettinen viitekehys sopii yleensä 
varsin huonosti laajojen ilmiöiden tarkasteluun, koska käsiteaparaatti yleensä rajaa niitä ilmiöitä, 
joita tutkimuksen kohteeksi voi ottaa. Toiseksi pluralistista teoriataustaa puoltaa myös silkka 
tarkoituksenmukaisuus. Empiirinen, kvalitatiivisuuteen painottunut tutkimus ei välttämättä 
tavoittele formalistista teoriaa, vaan sen arvona saattaa olla ”vain” ihmisen toiminnan kuvaami-
nen ja ymmärtämisen lisääminen. Toisaalta laadullisessa empiirisessä tutkimuksessa syntyy 
myös teoriaa. Tutkimus lähtee liikkeelle empiirisistä havaittavista tosioista, samoaa välillä 
teoriaviidakossa ja päätyy sitten synteesiin omista lähtökohdistaan. 
 Käytän tutkimuksessani sellaisia työkaluja, metodeja, analyysitapoja ja terminologisia 
valintoja, jotka sopivat kussakin tilanteessa parhaiten tutkimustehtäviin. Pidän luonnollisena 
sitä, että terminologiset valinnat, kuvausmallit ja niiden karkeustaso ja kuvauksen fokus 
vaihtelevat tapauksittain. Keskeisiä teoreettisia vaikuttumia tässä työssä ovat konstruktiokie-
lioppi, kognitiivinen kielioppi ja prototyyppiteoria. Fraseologiaan ja idiomien tutkimukseen 
liittyvää tietoa hyödynnän kuvatessani fraasiutumista. Pureudun näihin suuntauksiin sen verran, 
kuin tämän työn tavoitteiden näkökulmasta on tarpeen. 
 Huolimatta pluralistisesta teoriataustasta työ linkittyy funktionalistiseen tutkimustraditi-
oon. Muoto ja merkitys ovat kielessä ”läsnä” kaiken aikaa, ilmauksilla ja lausumilla on kielessä 
tehtäviä. Sanasto, rakenteet, kielioppi ja kielen käyttö muodostavat jakamattoman kokonaisuu-
den. Merkitys on viime kädessä kontekstuaalinen ja dynaaminen ilmiö. 

2.5 Kuvausformalismin tavoitteet  

Kielenkuvaus liittyy olennaisesti paitsi tavoiteltaviin päämääriin myös monenlaisiin olettamuk-
siin kielen rakenteesta ja kielen suhteesta muihin kognitiivisiin toimintoihin. Esimerkiksi 
klassisen lausekerakennekieliopin puukuvaimet havainnollistavat eritoten lausekkeiden hierark-
kisia suhteita, kun taas dependenssikuvaus on keskittynyt syntaktisten elementtien riippuvuus-
suhteiden kuvaamiseen horisontaalisessa tasossa. Kognitiivinen kielioppi suosii piktografista 
kuvaustapaa, jonka yhtenä tarkoituksena on havainnollistaa paitsi kieltä myös ilmiöiden ja 
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kielellisten elementtien kognitiivisia kytkentöjä. Fillmoren ja Kayn konstruktiokielioppi taas 
käyttää laatikkodiagrammeja, johon sisällytetään runsaasti tietoa aina morfologiasta pragmatiik-
kaan. 
  Tämän tutkimuksen kuvausformalismin tavoitteena on konstruktoiden rakenteen ja 
sisäisen morfosyntaksin kuvaaminen (ks. erit. jakson III lukua 3.3). Tutkimuksessani käytettävä 
konstruktioiden kuvaustapa pyrkii olemaan yksinkertainen, havainnollinen ja käytännöllinen. 
 Yksinkertaisuus merkitsee sitä, etten ota notaatioon enempää olioita kuin on tarpeen 
päämäärän saavuttamiseksi enkä havainnollista konstruktion syntaktisia kytköksiä muihin 
elementteihin muulla formalismilla. Havainnollisuutta pyrin edistämään siten, että käytän 
notaatiossa luonnollisen kielen ilmauksia, jotka edustavat konstruktiota. Käytännöllinen 
tarkoittaa sitä, että kuvaustapa antaa virikkeitä pohtia esimerkiksi sanaston ja syntaksin välisten 
suhteiden esittämistä muun muassa leksikografiassa. 

3 Aineisto 

Tutkimusaineistoni koostuu monesta ja monella tavalla kerätystä osiosta. Käytän eri osioita eri 
tarkoituksiin. Käyn tässä jaksossa läpi aineiston ja sen keruutekniikat. Havainnollistan aineiston 
käyttöä ja motivoin siihen liittyviä ratkaisujani. Kokoavissa katsauksissa käytän aineistosta 
mukailtuja esimerkkejä, enkä ilmoita niissä lähdettä. 

3.1 Perusaineisto  

Tutkimusaineiston ytimen muodostavat alla mainitut ryhmät Helsingin yliopiston tietokonekor-
puspalvelimen (University of Helsinki Language Corpus Server, lyhenne UHLCS) suomenkieli-
sestä aineistosta, jonka laajuus on noin 5 miljoonaa sanetta. Toistokonstruktioita kerättiin tästä 
aineistosta korpuslingvistisin menetelmin.2 Kutsun tätä tekstimassaa perusaineistoksi. 
 Perusaineiston esimerkit niin kuin muutkin tapaukset ovat tyypillisesti virkkeen mittai-
sessa kontekstissa. Virkkeen mittainen esimerkki on perusteltu sikäli, että analyysi painottuu 
syntaktiseen toistoon. Virkekonteksti riittää toiston (välittömien) tehtävien tarkasteluun, ja 
lisäksi se riittää myös paljastamaan niitä lausehahmoja, joissa toistokonstrukti esiintyy. Esi-
merkkien joukossa on myös pitempiä tekstin osia, jos selitystarve on vaatinut enemmän 
kielellistä taustaa. Tarkemmat tiedot aineistosta ovat aineistolähteissä. Perusaineiston osien 
sanemäärät ovat seuraavat: 
 

 sk87   1 730 597  
 wsoy   979 516 
 sk75   840 672 
 raamattu  543 282 
 otava   306 487 
 skh   304 685 
 hs   243 146 
 t2000   68 067  
 
 yht.   5 016 452 

 

                                                 
2 Analysoitava teksti perusmuotoistettiin Koskenniemen kaksitasomallin mukaisen morfologisen analysaattorin 
avulla, minkä jälkeen tarkoitukseen sommiteltu skripti poimi tekstistä peräkkäiset identtiset leksikaaliset yksiköt 
niin, että identtisten lekseemien väliin jäävää osaa eli erotinta varioitiin. Erottimina käytettiin konstruktion 
konstantteja (”ja”, ”kuin” jne.) ja välilyöntiä. 
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3.1.1 Aineiston laatu  

Aineistoa tarkasteltaessa on aina otettava huomioon se, ettei homogeenista suomen kieltä ole 
olemassa, vaan kieli koostuu varieteeteista eli yhden kielen muunnoksista, ja lisäksi kielessä on 
tietysti myös muunlaista variaatiota. Varieteetitkin (esim. puhuttu kieli, slangi, aluemurre, 
lakikieli jne.) ovat vain karkeistuksia, jotka voidaan todeta joidenkin valittujen piirteiden 
keskittyminä, mutta käytännössä kieli on sekoittunutta. Lisäksi (kirjoitettu) kieli koostuu 
piirteiden keskittymistä, tekstilajeista, joita ovat esimerkiksi kolumni, pakina ja lausunto. 
 Tämän työn aineisto on kirjoitettua kieltä, joskin tyylilajiltaan jonkin verran vaihtelevaa. 
Suuri osa aineistosta – noin 3 500 000 sanetta – edustaa kielenkäytön lajia, jota voi luonnehtia 
väljästi asiaproosaksi. Asiaproosa on periaatteessa suorasanaista, valmisteltua kirjoitettua kieltä, 
joka noudattaa pääpiirteissään oikeinkirjoituksen ja yleiskielisen kirjallisen esittämisen normia. 
Tällaisia tekstejä ovat Suomen kuvalehden korpukset (sk87, sk75), Suomen kulttuurihistoria 
(skh), Helsingin Sanomien tekstikokoelma (hs), Tiede-lehti (t2000) ja noin puolet wsoy-
aineistosta (wsoy). Vuoden 1938 Raamattu (raamattu) edustaa uskonnollista kieltä. Otavan 
(otava) korpus sisältää pelkästään kaunokirjallisuutta, ja tämän lisäksi kaunokirjalliseen tyyliin 
kuuluu noin puolet wsoy-korpuksen kirjoista. Kaunokirjallisuuden osuudeksi tulee siis noin 800 
000 juoksevaa sanaa. 
 Kirjoitettua aineistoa tarkasteltaessa on huomattava, ettei puhutun ja kirjoitetun kielen 
raja suinkaan ole selvä, sisältäväthän esimerkiksi aikakauslehtien tekstit dialogia, puhuttuja 
kommentteja jne. Yleisesti tiedetään, että tällainen ”puhuttu” kieli poikkeaa aidosta keskustelun 
kielestä, muun muassa siksi, että aitoa puhetta stilisoidaan kirjoitettuun sanaan sopivaksi. Syntyy 
eräänlaista kirjoitettua kvasipuhetta, joka ei ole aitoa, vaikkakin se sisältää puheen piirteitä. 
Aineistosta puuttuu arkipuhe ja tutkimukselliseen tarkoitukseen hankittu, litteroitu keskusteluai-
neisto. 

3.1.2 Toistoilmausten määrä  

Jos perusaineistosta kertyneeseen esimerkistöön laskee selvät syntaktiset toistokonstruktiot, 
marginaalisemmin ilmaukset ja yksittäiset fraasit (aika ajoin, tämän tästä jne.), tapausten 
kokonaismäärä on noin 800. Sama ilmaus saattaa toistua aineistossa, mikä voi vähentää kyseisen 
ilmauksen analysoinnin tarvetta, ja niin muodoin analysoitavaksi tekstin joukkoon näistä on 
päässyt noin puolet eli nelisensataa tapausta. Seuraavista luvuista saa tuntuman konstruktioiden 
esiintymiseen perusaineistossa. Luvut kuvaavat sellaisten konstruktioiden esiintymisyleisyyttä, 
joiden konstruktien absoluuttinen frekvenssi on ≥ 10. 
 

PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN  212 
PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ  126 
X ja X    108 
X kuin X   29 
KASVAA KASVAMISTAAN 27 
NÄHDÄ NÄKEMÄLLÄ  26   
ILTA ILLAN JÄLKEEN  19 
TAIDE TAITEEN VUOKSI  16 
SUUREN SUURI   15 
OVELTA OVELLE  13 
X mi- X    10 

 
Yht. 601 
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Absoluuttisen frekvenssin perusteella voi sanoa, ettei kiinteämuotoisiksi konstruktioiksi 
valautunut syntaktinen toisto ole kovin yleinen ilmiö aineistossa. Koska kyseessä on kompleksi-
nen rakenne, sen esiintymistiheyttä tekstissä on hankala laskea, mutta yleisyys lienee noin 0,16 
esiintymää tuhatta sanaa kohti. Lisäksi kolme yleisintä konstruktiota edustaa kahta kolmasosaa 
esiintymistä. 
 Lindström (1999) on tutkinut ja-rinnastustoistoa ruotsin kielessä, ja hänen havaintonsa 
on, että rinnastustoisto (då och då jne.) on yleisempi ilmiö kuin sidesanaton toisto (esim. vackert 

vackert). Samansuuntaisia huomioita on esittänyt Persson englannin kielestä (1974: 118–119). 
Kiintoisaa on, että Lindströmin (1999: 237–238) aineistossa ilmaustyypin esiintymismäärät ovat 
huomattavasti korkeammat kuin tässä aineistossa. Noin 3 miljoonan saneen korpuksessa on 
peräti 620 esiintymää ilmaustyypistä, joka vastaa konstruktiota X ja X. Tämän työn perusaineisto 
sisältää noin 5 miljoonaa sanetta, ja saman rakenteen esiintyminen jää reiluun sataan. 
 Lindströmin aineistossa on mukana aitoa litteroitua puhuttua kieltä ja kaunokirjallisen 
aineiston osuus on huomattavasti suurempi kuin tässä työssä. Puhekielen materiaalissa ja 
kaunokirjallisissa teksteissä esiintymisfrekvenssit eivät poikkea olennaisesti toisistaan (0,3 
esiintymää/1000 sanaa), mutta sen sijaan lehtiteksteissä toistorakenteita on huomattavasti 
vähemmän (0,06 esiintymää/1000 sanaa). Lisäksi on huomattava, että muun muassa verbien 
rinnastustoisto (springer och springer) puuttuu Lindströmin aineiston asiateksteistä lähes 
kokonaan. 
 Tämän työn aineisto on suurimmaksi osaksi asiaproosaa, ja voidaan olettaa, että kon-
struktion X ja X suhteellinen vähyys johtuu ennen kaikkea kirjoitettuun kieleen painottuneesta 
aineistosta, eikä esimerkiksi kielten välisistä olennaisista eroista. Samalla on tietysti todettava, 
että muun muassa rakenne X ja X kuuluu ennen muuta puhuttuun kieleen (puhekieleen). 
 Jää arvailujen varaan, ovatko Lindströmin X ja X -konstruktion yleisyydestä esittämät 
luvut yleistettävissä muihin toistokonstruktioihin. Tämän suuntaisia piirteitä on nähtävissä: 
puhekielen aineiston puute näkyy joidenkin rakennetyyppien vähyytenä. Tällainen on kaiketi 
ainakin konstruktio X mi- X, sillä sen käyttö on yleisempää puhekielessä (tein minkä tein jne.). 
Kartutan perusaineistoa määrällisesti ja jonkin verran myös laadullisesti jäljempänä kuvattavalla 
tavalla silloin, kun katson sen olevan aiheellista tutkimuksen tavoitteiden kannalta. 
 Toisaalta perusaineiston ilmausten esiintymismääriä tarkasteltaessa on otettava huomi-
oon se, että kyseessä on lähtökohdiltaan laadullinen tutkimus. Rakennetyypin ilmausten määrä 
sinänsä ole ainoa merkittävä tekijä: ilmausten suuresta määrästä ei pidä sokaistua, eikä toisaalta 
pienestä määrästä kuulu hätääntyä. 
 Olennaista on konstruktion ilmausten dynamiikka ja jakauma. Glaser ja Strauss (1967: 
61) ovat ottaneet kvalitatiivisessa tutkimuksessa puheeksi luokan kyllääntymisen. Kyllääntymi-
nen (en saturation) tarkoittaa sitä, ettei esiintymien määrän kasvattaminen enää tuo luokasta 
esiin uusia merkittäviä piirteitä. Kyllääntyminen on ratkaistava tapauskohtaisesti aineiston 
nojalla, mutta selvää on, että vähäisenkin ilmausmäärän perusteella voi selittää konstruktion 
käyttöä onnistuneesti, jos ilmausten semanttinen tai käyttöön liittyvä hajonta on pientä eli 
ilmaukset kategorioituvat jäsentyneesti melko selviin luokkiin. Tällä tavoin näyttäytyy tutkimuk-
sessani esimerkiksi konstruktio X kuin X. 

3.1.3 Syntaktinen peräkkäistoisto perusaineistossa  

Lindström on tutkinut ruotsin kielen sidesanatonta toistoa (mycket mycket; farligt, farligt jne.) ja 
todennut sen varsin harvoin esiintyväksi ilmiöksi yleensäkin, mutta myös verrattuna X ja X -
konstruktion esiintymiseen (1999: 153–155). Sidesanatonta reduplikaatiota esiintyi 3 miljoonan 
juoksevan sanan korpuksessa 811 tapausta (termeistä ks. jakson III lukua 1.1). Näistä peräti 578 
esiintymää on interjektion toistoa, eli aineiston sidesanaton toisto kuuluu ennen muuta puhut-
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tuun kieleen. Oireellista on lisäksi se, että aineiston asiaproosaosuudessa eli lehtiteksteissä 
sidesanattoman toiston tapauksia oli sporadisesti. Sidesanaton toisto keskittyi aineistossa 
kaunokirjallisuuteen, joka sisälsi muun muassa sepitettyä dialogia. 
 Tein tämän tutkimuksen perusaineistoon myös sidesanattoman peräkkäistoiston tapauk-
sia kartoittavan ajon. Tulos noudattelee Lindströmin esittämiä lukuja. Käsillä olevan tutkimuk-
sen aineisto on etupäässä asiaproosaa, ja sidesanattoman syntaktisen toiston määrä on aivan 
olematon. Esiintymiä on joku kymmen, ja näistäkin suurin osa on toistuvia fraaseja (hyvin 

hyvin). Dialogipartikkeleiden toistoa (joo joo jne.) on nimeksi. 
 Lindströmin tutkimuksessa interjektioiden jälkeen toiseksi viljavin luokka on adjektiivin 
sidesanaton toisto (små små). Sidesanattoman adjektiivintoiston vähyyteen tässä aineistossa ja 
suomen kielessä yleensäkin vaikuttaa se, että käytössä on vastaava genetiivin rakentama 
konstruktio SUUREN SUURI. Toisaalta senkin esiintymismäärä on aineistossani sangen vähäinen, 
mikä luultavasti kertoo sekä ilmaustyypin sidoksisuudesta puhekieleen että leksikaalisesta 
idiosynkrasiasta, joka tuottaa fraaseja. 

3.2 Internetaineisto ja sen käyttö  

Internetin käytön yleistyminen on merkinnyt tiedonhaun vallankumousta, ja tietoa haetaan hyvin 
usein hakukoneella. Internetin sisältämä valtava kielimassa houkuttaa myös kielentutkijaa. 
Erityisesti kiehtoo hakukoneen käyttö aineistonhankinnan välineenä menetelmän yksinkertai-
suuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. Tämän hetken suosituin hakukone on Google; käytän sitä 
tässä työssä aineiston hankkimiseen. Tarkastelen seuraavaksi internetiä aineistona ja hakukoneen 
käyttöä aineistonhankinnan välineenä. Keskityn kvantitatiiviseen aineistoon ja siitä tehtäviin 
päätelmiin. 

3.2.1 Internet aineistona, hakukone hakijana  

Kielentutkimuksessa käytettävät sähköiset aineistot ovat yleensä suljettuja korpuksia, jotka 
koostetaan valitusta tekstilajista tai kielenkäytön muodosta tutkimuksellisiin tarkoituksiin. 
Niiden rakenne ja sisältö tunnetaan yleensä varsin tarkoin, ja ne rakenteistetaan ja koodataan 
kielentutkijan tarpeisiin sillä tavalla, että niihin voidaan käyttää korpuslingvistisiä työkaluja. 
Näin muodoin sekä hakuprosessi että korpusten sisältö ovat hallittavissa.  
 Internetaineisto sitä vastoin on jo lähtökohdiltaan aivan toisenlaista. Internet on avoin 
korpus, se on kielimuotojen ja tekstilajien sekamelskaa. Tyyli- ja tekstilajeja on valtavasti, ja 
lisäksi esimerkiksi keskustelupalstoilla puhutun ja kirjoitetun kielen välimatka on lyhyt. 
 Verkossa ei ole korkeaa julkaisukynnystä. Sen tähden internetsivuilla voi olla periaat-
teessa mitä tahansa kielellistä materiaalia. Aineisto on sekä teknisesti että sisällöllisesti raakaa, 
eikä suinkaan tutkimuksen tarpeisiin järjesteltyä. Internetaineisto myös muuttuu helpon päivitet-
tävyyden takia kaiken aikaa. Hakutulosten määrä ja laatu heilahtelevat, eikä hakua voi kohdentaa 
välttämättä tarkasti samaan paikkaa eri päivinä. Aineiston kasvottomuuden vuoksi on myös 
vaikea harjoittaa aineiston lähdekritiikkiä, vaikka sen merkitys korostuu tutkimustyössä. 
 Internetaineiston kokonaismäärää ei tunneta, eikä haun taustana olevan tiedon syntypro-
sessia voi hahmottaa saati jäljittää yksityiskohtaisesti. Tämä vaikeuttaa olennaisesti tulosten 
luotettavaa tulkintaa ja aineiston suhteuttamista muihin tietolähteisiin. Hakukoneen tuottama 
aineisto ei sovellu tilastolliseen analyysiin käytännössä laisinkaan, koska aineiston laatu on 
tuntematon. 
 Pulmia saattaa liittyä myös itse hakukoneisiin ja niissä käytettyihin tekniikoihin. 
Hakukoneiden käyttämien algoritmien tasapuolisuutta epäillään yleisesti, niin että löytyvä tieto 
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on mahdollisesti ”vääristynyttä”. Lisäksi hakukone perustaa yksinkertaisen hakunsa merkki-
jonoon, joten se on työvälineenä kömpelö verrattuna korpuslingvistisiin ja tietokonelingvistisiin 
työkaluihin. Yleisesti myös tiedetään, että hakukoneet eivät näe kuin osan internetin sisällöstä. 
 Tiedonhakua leimaa näin muodoin ainakin jossain määrin sattumanvaraisuus, epäsyste-
maattisuus ja epävarmuus. Tiedonhaku on paradoksaalisesti sekä avointa että rajoittunutta 
yhdellä kertaa. 

3.2.2 Aineisto valottaa ilmauspotentiaalia ja fraasiutumista  

Internetin tekstimassa voi kuitenkin myös valaista kielenkäyttöä aivan olennaisesti. Käytän tässä 
työssä internetaineistoa etupäässä kahteen tarkoitukseen, joiden arvelen olevan tutkimuksen 
näkökulmasta sekä mielenkiintoisia että metodologisesti turvallisia. 
 Ensiksikin valotan internetaineiston avulla konstruktion ilmauspotentiaalia. Ilmauspoten-
tiaali liittyy konstruktion produktiivisuuteen eli ilmaustentuottokykyyn (lähemmin jakson III 
luvussa 2.1.2). Toiseksi havainnollistan konstruktien fraasiutumista. Menetelmät ovat tosin 
paremminkin päällekkäisiä kuin toisensa pois sulkevia. Esimerkkitapauksena hauista käytän 
seuraavaksi konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ temporaalisia ilmauksia. 
 Konstruktio tuottaa uusia ilmauksia leksikaalisista aineksista vanhojen kaavojen 
perusteella. Sikäli kuin konstruktio on produktiivinen, se voi tuottaa periaatteessa äärettömän 
määrän ilmauksia. Tiedämme kuitenkin, ettei kieli toimi näin; sen reaaliset käyttövarat ovat 
nimittäin rajalliset. Konstruktio ei hyödynnä kaikkia leksikaalisia mahdollisuuksia, eikä se 
myöskään tuota kaikkia hypoteettisia ilmauksia, jotka olisivat kielenmukaisia. Konstruktit 
järjestyvät käytännössä keskittymiksi, monesti fraaseiksi ja idiomaattistuneiksi ilmauksiksi.   
 Konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ temporaaliset ilmaukset valaisevat tätä ilmausten järjes-
tymistä yhdessä semanttisessa kentässä. Kieli-intuitio ja maailmantieto sanovat, että vuorokausi 
jakautuu osiin, joita kuvaavat keskeiset lekseemit suomen kielessä ovat aamu, aamupäivä, 
päivä, iltapäivä, ilta, iltayö, yö ja aamuyö. Yksinkertaisemmat ja käytöltään perustavammat 
lekseemit aamu, päivä, ilta ja yö lienevät kielenkäytössä keskeisiä ja arvatenkin taajakäyttöisiä. 
Seuraavat Google-haun perusteella saadut luvut kertovat sanojen yksikön nominatiivimuotojen 
yleisyydestä (toukokuu 2007). 
 

aamu   1 220 000 
  aamupäivä  91 000 

päivä   1 820 000 
iltapäivä  771 000 
ilta   1 340 000 
iltayö   22 100 
yö   1 310 000 
aamuyö   16 400 

 
Havaitaan, että muodot aamu, päivä, ilta ja yö ovat käyttötaajuudeltaan aivan omassa luokassaan 
ja ainoastaan iltapäivä pääsee edes puoleenväliin yhdistymättömien sanojen yleisyydestä. 
Toisaalta taas ilmaukset aamupäivä, iltayö ja aamuyö esiintyvät selvästi harvemmin, ja niiden 
voi vastaavasti ajatella myös olevan kielenkäytössä hitusen marginaalisempia. Lisäksi ne ovat 
rakenteellisesti kompleksisempia, koska ne on muodostettu yhdyssanoiksi temporaalisista 
perussanoista. 
 Samoilla vuorokauden ajan osia kuvaavilla sanoilla on mahdollista hakea myös niitä 
ilmauksia, joissa nämä lekseemit toteuttavat konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ. Tällaisten temporaa-
listen ilmausten esiintymät Google-hakuna samalta ajalta. 
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aamu aamulta   564 
aamupäivä aamupäivältä - 
päivä päivältä   107 000 
iltapäivä iltapäivältä  - 
ilta illalta   436 

 iltayö iltayöltä   - 
yö yöltä    560 

 aamuyö aamuyöltä  - 
 
Haun tulos ei yllätä. Ilmaus päivä päivältä on selvästi yleisin ilmaus, samaan tapaan kuin päivä 
on tässä joukossa selvästi yleisin sana. Samainen fraasi on myös perusaineistossa selvästi yleisin 
(ks. liitteen 2 taulukkoa VI). Tässä tapauksessa vaikuttaa siis siltä, että perusaineisto myötäilee 
yleistä käyttöä. Havaitaan myös, että toistoilmauksia tehdään näköjään vain yhdistymättömistä 
peruslekseemeistä. 
 Lukumäärien käytöstä ja tulkinnasta on mainittava kolme periaatetta. Ensiksikin 
toistokonstruktien hauissa voi hyödyntää tietoa lekseemin esiintymisyleisyydestä ja käyttöyhte-
yksistä. Toiseksi olennaista konstruktien fraaisutumisen tarkastelussa on suhteellinen yleisyys. 
Ilmauksen fraasiutuminen suhteutuu muihin saman konstruktion ilmauksiin. Ilmaus on siis 
fraasiutuneempi kuin jokin toinen saman konstruktion ilmaus. Kolmanneksi iso suodattamaton 
tekstiaineisto havainnollistaa fraasiutumista pyrkimyksenluonteisesti. Fraasiutumista ei voi 
kuvata selviä tapauksia lukuun ottamatta kovin tarkasti, eikä tällainen lähestymistapa sovellu 
tarkempaan tilastolliseen analyysiin. Fraasiutumisen kannalta keskeisiä ovat myös kehityssuun-
nat. 

3.3 Muu aineisto  

Olen sekä lihottanut että täydentänyt määrällisesti perusaineistosta saatua kielenainesta sanasta-
malla eli käsin kerätyllä aineistolla. Ensinnäkin olen kartuttanut perusaineistosta jo löytyneiden 
ilmaustyyppien esimerkkivarantoa. Näin olen menetellyt varsinkin silloin, kun aineistoa on 
absoluuttisen vähän. Tyypillinen tapaus on konstruktion X mi- X verbi-ilmaukset. Toisekseen 
sellaisia tutkimuksen varrella ilmeiseksi käyneitä konstruktioita ja fraaseja, joita ei ole perusai-
neistossa, olen pyrkinyt keräämään muilla tavoin. Tällaisesta käy esimerkiksi konstruktio X X ja 

vielä kerran X (jakso VI luku 2). 
 Sanoma- ja aikakauslehdistä sekä osin kirjoista kerätty esimerkkiaineisto muodostaa 
merkittävän kokonaisuuden. Helsingin Sanomat (HS) on ollut keskeisin sanastuksessa käyttä-
mäni sanomalehti. Sanomalehtisanastuksen laajuutta on mahdotonta arvioida kovin tarkasti, 
mutta määrä on joka tapauksessa paremminkin satoja kuin kymmeniä lehden numeroita. 
Helsingin Sanomain Kuukausiliitteestä (HS-kl) ja Nyt-viikkoliitteestä (HS-nyt) olen poiminut 
useita kymmeniä esimerkkitapauksia. Aikakauslehdistä ja kirjoista sanastettuja esimerkkejä on 
yhteensä joitakin kymmeniä.  
 Lehdistä ja kirjoista koostuva aineisto sisältää kokonaisuudessaan noin 1200 esimerkki-
tapausta. Aineistossa toistuvat samat ilmaukset, ja näistä on analysoitavaksi päätynyt noin 
kolmasosa eli nelisensataa. 
 Sanakirjat ovat olleet toinen merkittävä aineistolähde. Tärkein aineistonkeruussa 
käyttämäni sanakirja on Nykysuomen sanakirja (NS). Fraaseja olen kerännyt sanakirjasta 
Rapatessa roiskuu (RR). Näistä lähteistä on kertynyt muutama sata esimerkkitapaus, joista 
satakunta havainnollistaa tekstiä. Sähköisessä muodossa olevasta Matti Kuusi -tietokannasta 
(MK) on jokunen esimerkki. Internetaineistoa olen käyttänyt myös varsinaisena aineistolähteenä 
edellä kuvatun frekvenssianalyysin lisäksi. Näitä esimerkkejä on seitsemisenkymmentä. 
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 Sanastus on osin sattumanvarainen aineistonkeruun metodi, mutta se sopii kvalitatiivi-
seen tutkimukseen. Aineisto saattaa myös kyllääntyä sanastuksen avulla niin, ettei tarjontaa 
tarvitse hakea muilla keinoin (ks. myös tämän jakson lukua 3.1.2). Tässäkin työssä on selviä 
kokonaisuuksia, joita kannattelee sanastettu esimerkistö (esim. konstruktio SUURISTA SUURIN). 

3.4 Mitä aineisto kertoo ja mitä siitä saa irti?  

Käytän työssäni varsin monenlaista aineistoa. Mitä aineisto kertoo ja mitä siitä saa irti? Tutki-
mukseni on periaatteiltaan kvalitatiivinen kuvaus suomen syntaktisesta toistosta, ja aineisto 
palvelee tätä tarkoitusta. Pyrin selvittämään toistoa ilmauspotentiaalina, enkä ole rajannut 
aineistoa vain tiettyyn kielimuotoon tai tekstilajiin. Aineistoon sisältyy niin kirjoitettua kuin 
puhuttua kieltä. 
 Aineisto ei piirrä täydellistä kuvaa toistokonstruktioiden käytöstä suomen kielessä, eikä 
sen perusteella voi selittää hienovaraisia kontekstuaalisia merkityksiä läpikotaisin. Se, että 
aineisto koostuu perustapauksessa yhden virkkeen mittaisista esimerkeistä, on osin periaatteelli-
nen, osin käytännöllinen valinta. Työn tutkimusote ei vaadi massiivista lause- tai tekstikonteks-
tia, vaikka analysoitavan tekstin määrä toki vaihtelee rakenteittain. 
 Korpusta ja aineistoja voi käyttää hyvin monella tavalla. P. Leino (2001: 17) erottaa 
korpusten käytössä kaksi lähestymistapaa. Ensinnäkin korpusta voi pitää aineslähteenä, josta on 
löydettävissä havaintomateriaalia kielenilmiön tarkasteluun. Tällainen käyttötapa ei edellytä 
koko aineiston perinpohjaista selvittämistä. Toisekseen taas korpuksesta voi poimia johonkin 
ilmiöön liittyvän aineiston, joka pyritään kuvaamaan jäännöksettömästi. Tämä työ sisältää 
vivahteita kummastakin lähestymistavasta. 
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III MIKÄ ON TOISTOKONSTRUKTIO? 

Tarkastelen tässä jaksossa toistokonstruktioiden materiaalisia eli muotoon ja rakenteeseen 
liittyviä ominaisuuksia. Ikonisia ja funktionaalisia kysymyksiä käsittelee puolestaan jakso IV. 
Lähestyn toistokonstruktiota kahdesta näkökulmasta. Ensiksi tarkastelen sitä, minkälaista toistoa 
konstruktio sisältää ja miten toisto esittyy siinä (luku 1). Tässä luvussa tulee melko runsaasti 
esiin toistokonstruktioiden ulkopuolelle jäävää tietoa toistosta, johon on kuitenkin otettava 
kantaa toistokonstruktioiden ymmärtämiseksi. 
 Toiseksi valotan toistokonstruktiota kielellisenä rakenteena kieliteoreettisista näkökul-
mista (luku 2). Keskeisiä kysymyksiä ovat konstruktion produktiivisuus ja konstruktien fraasiu-
tuminen sekä se, minkälaiseksi kielelliseksi muodosteeksi toistokonstruktio hahmottuu eri 
teoreettisten viitekehysten ja kielioppimallien valottamana. Tärkeimpiä käsiteltäviä teorioita 
ovat konstruktiokielioppimallit ja kognitiivinen kielioppi. Prototyyppiteoria on keskeinen 
yleisajattelullinen lähtökohta tässä työssä; tarjoilen myös sen ajatuksia ilmiöiden selittämisen 
perustaksi. Lopuksi kokoan yhteen toistokonstruktion keskeiset piirteet (luku 3). 

1 Toisto toistokonstruktiossa 

1.1 Toistettujen elementtien peräkkäisyys 

Toistoilmauksia on jaoteltu sen mukaan, esiintyvätkö toistettavat elementit peräkkäin vai ei. 
Tämä kysymys on relevantti myös toistokonstruktiota määriteltäessä. Aitchisonin (1994: 19) 
ilmaukset kuvaamaan toiston peräkkäisyyttä ovat välitön toisto (en immediate repetition) ja 
delayed repetition, joka tarkoittaa väljästi sellaista rakennetta, jossa toistettujen yksikköjen 
välissä on aukko (en gap). Aitchison ei määrittele tarkemmin yksikköjen väliin jäävän aukon 
laatua eikä toistoon osallistuvien elementtien keskinäistä suhdetta. Yksittäisen sanan välittömäs-
tä peräkkäistoistosta on käytetty retoriikassa nimitystä epitseuksis (en epizeuxis) (Attridge 1994: 
73): Never, never, never; No no no no. Vickers on käsitellyt toistoa klassisen retoriikan näkö-
kulmasta monissa yhteyksissä (1988a, 1988b, 1994). 
 Lindström (1999: 20) on erottanut niin ikään välittömän (ru omedelbar) ja ei-välittömän 
(ru fördröjd) toiston. Ei-välittömässä toistossa rakenteen muodostavien elementtien välissä on 
jotain: sana, lause, ilmaus tai yksinkertaisesti vain tauko, jota voi ilmentää kirjoituksessa 
esimerkiksi pilkku (vackert, vackert!). Tyypillistä välitöntä toistoa on ilmaustyyppi, jota 
Lindström kutsuu sidesanattomaksi syntaktiseksi reduplikaatioksi. Siinä kielenkäyttäjä tuottaa 
tekstissään tai lausumassaan yhtäjaksoisesti esimerkiksi seuraavantyyppisen ilmauksen: Det var 

en gång en liten liten apa. 

1.1.1 Syntaktinen reduplikaatio  

Kahdesta toistetusta sanasta voi muodostua puheessa yksi prosodinen yksikkö sikäli, ettei 
elementtien välillä ole (merkittävää) taukoa (1a–c). Toisaalta on myös olemassa samankaltaisia 
ilmauksia, joissa kaksi peräkkäin esiintyvää sanaa eivät hahmotu samalla tavalla yhdeksi 
kokonaisuudeksi, vaan elementtien väliin tulee tauko, sisäänhengitys tai muu prosodinen keino, 
jota kirjoituksessa saattaa ilmentää esimerkiksi pilkku (1d–f). Ilmiasultaan samaa lausumaa 
voidaan siis käsitellä prosodisesti eri tilanteissa ja eri käytöissään usealla tavalla. 
 

1. a. Nasse-setä on hyvin hyvin vihainen. 
 b. Se on tosi tosi iso. (lennosta päiväkodissa) 
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 c. Hämäläinen vaihtoi Suomen keskuspankin pääjohtajuuden tavalliseen johtokuntapaikkaan 
EKP:ssä. Kumpi on ollut kivempaa? ”Ei niitä voi sillä tavalla varrata. Nämä ovat ihan eri-
laisia tehtäviä. Onhan tämä valtava historiallinen haaste ja näkökulma on aivan toisenlai-
nen, paljon paljon laajempi”, Hämäläinen sanoo. HS 11.1.1999 s. B 8  

 d. Timo T.A. Mikkonen ei ole ainoa vanha PTV-kasvo, joka katoaa uuden kanavan tieltä. 
Sairasen mukaan kanavan kotimaisesta tarjonnasta säilytetään vain ”hyvin, hyvin pieni 
osa”. HS 23.2.1997 s. B 3 

 e. Nykyään Sari on töissä HUS:n kirurgisen sairaalan tehohoitoyksikössä. ”Kirra” hoitaa 
maksa-, munuais-, reuma-, alaraaja-ortopedia-, suu- ja leukapotilaat sekä elinsiirtopotilais-
ta munuais- ja maksansiirtopotilaat. 

  – Mun potilaat ovat siis tosi, tosi kipeitä. Apu 42/2007 s. 20 
 f. Suomella on käsissä oikea satujen aarrelaiva Vrouw Maria. Sen rinnalla samppanjakaljaa-

sit ovat pienten pörssipoikien leikkiä. Vrouw Maria tulee nimittäin paljon, paljon kal-
liimmaksi. HS 1.8.1999 s. C 1 

 
Tämäntyyppisten ilmausten laatuero on herättänyt sangen vilkkaan keskustelun toistoa käsittele-
vissä tutkimuksissa. Wierzbicka (1986: 288) on tutkinut italian kieltä, ja hänen mukaansa 
tauottomalla ilmauksella adagio adagio ’hyvin hitaasti’ ja tauon sisältävällä ilmauksella adagio, 
adagio ’hitaasti, hitaasti’ on italian kielessä olennainen ero. Tauottomalla ja tauon sisältävällä 
ilmaustyypillä on paitsi funktionaalinen myös prosessuaalinen ero: tauottomassa ilmaustyypissä 
on kyse pikemminkin elementin kopioitumisesta kuin toistamisesta. Ilmauksen syntyprosessin 
luonteen takia Wierzbicka kutsuu tauotonta ilmausta syntaktiseksi reduplikaatioksi. Tauollinen 
ilmaus käyttäytyy toisin; se on paremminkin lauseensisäistä toistoa (en clausal repetition), josta 
puuttuu kopioitumisen luonne. 
 Israeli (1997: 588) on tutkinut lauseen tasolla tapahtuvaa toisto venäjän kielessä, ja 
hänen syntaktisen reduplikaation määritelmänsä on pitkälti identtinen Wierzbickan luonnehdin-
nan kanssa: syntaktinen reduplikaatio on sanan tai modifioidun sanan toistoa saman prosodisen 
yksikön sisällä (en within the same prosodic unit). 
 Lindström (1999: erit. 14–41) on käyttänyt Wierzbickan ja Israelin näkökantoja lähtö-
kohtana tutkiessaan syntaksin alueelle sijoittuvaa toistoa ruotsin kielessä, ja syntaktinen 
reduplikaatio on myös Lindströmin tutkimuksen avainkäsite. Siihen kuuluu sidesanaton, välitön, 
identtinen toisto (esim. en liten liten apa). Tästä hän käyttää nimitystä juxtaponerad reduplikati-

on. Tämän lisäksi Lindström lukee ilmiöön myös och-rinnastukonjunktion avulla muodostetut 
rakenteet (djupare och djupare); tästä muodostuu ilmiöryhmä, joka on saanut nimekseen 
koordinerad reduplikation. Lindström (1999: 15) pitää reduplikaatiossa olennaisena elementin 
kopioitumista samaan tapaan kuin Israeli ja Wierzbickakin: ”Termen reduplikation framhåller 
det kopierande draget i uttrycket.” 

 Käsitteellä syntaktinen reduplikaatio on yhtymäkohta toistokonstruktioihin lähinnä ja-
rinnastustapausten kautta. Pidän tässä työssä reduplikaatiota fonologian ja morfologian ilmiönä, 
enkä käytä termiä reduplikaatio viittaamassa syntaksin ilmiöihin saati laajempiin kokonaisuuk-
siin.2 Kaikki reduplikaatio on toistoa, ja esimerkiksi toistoyhdyssana (termi ISK) on tyypillinen 

                                                 
2 Termi reduplikaatio on määritelty hyvin monella tavalla, eikä käsitteellä ole kovin vakiintunutta käyttötapaa (ks. 
esim. Broselow ja McCarthy 1983; Dressler 1968; Harrison 1973; Kitagawa 1987; Marantz 1982; Moravcsik 1978; 
Sapir 1921; Thun 1963). Lingvistiikan sanakirjoissa reduplikaatio-termiä luonnehditaan morfologian kahdentu-
misilmiöksi (esim. DLP ja RDLL s.v. reduplication sekä KFT s.v. reduplikaatio), mutta monia muitakin näkökanto-
ja esitetään. Tämän työn aineistoa sivuaa myös pari muuta reduplikaatioon liittyvää termiä. Lindström (1999: 39) 
määrittelee termit grammaattinen reduplikaatio ja leksikaalinen reduplikaatio seuraavasti. Grammaattinen 
reduplikaatio on toistoa, jota käytetään tiettyyn grammaattiseen tehtävään, esimerkiksi monikon muodostamiseen. 
Se koskee tyypillisesti sidonnaisia muotoja, muun muassa äännesegmenttejä ja morfeemeja: agta ulu ’pää’, ululu 
’päät’. Leksikaalinen reduplikaatio on sidonnaisen elementin toistoa leksikaalistuneissa ilmauksissa tai uusmuodos-
teissa (fr jouer ’leikkiä’, joujou ’lelu’). Reduplikoituva elementti voi olla näissä tapauksissa myös analysoimatto-
missa pienemmiksi merkitysyksiköiksi, esim. ruotsin ditt och datt. Leksikaalinen reduplikaatio tuottaa suomen 
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suomen reduplikaatio (ruokaruokaa, lomaloma jne.). Määrittelen syntaktiset ilmiöt muiden 
termien avulla, eli reduplikaatio-termin käyttö rajautuu kielen rakennetason mukaan eikä 
esimerkiksi ilmauksen funktion. 
 Syntaktisen reduplikaation idea – se että elementti pikemminkin ”kahdentuu” tai 
”kopioituu” kuin toistuu ja että ilmaus muodostaa yhden prosodisen kokonaisuuden – on osittain 
perusteltu näkökanta, mutta toisaalta se aiheuttaa hankalan rajanvedon syntaktisten ilmiöiden 
sisään. Esimerkiksi se, että Lindström (1999) rajaa syntaktisen reduplikaation ja-
rinnastustoistoon, on sikäli keinotekoista, että ruotsin kielessä on koko lailla vastaavia kahden 
lekseemin rakenteita, jotka jäävät reduplikaation ulkopuolelle (bord som bord, hand i hand, från 

bil till bil jne.). 
 Toisaalta myös yhden ilmaustyypin sisällä on syntaksissa kovin eristatuksisia ilmauksia, 
sillä osa sinänsä produktiivin syntaktisen prosessin tai mallin ilmauksista on selviä fraaseja, 
jotka voivat muodostaa prosodisesti kiinteän paketin. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt intensi-
teettimääritteen toiston (hyvin hyvin) ja rinnastustoiston (uudelleen ja uudelleen) tapaukset. 
Silloin kun syntaksiin kuuluva ilmaus muodostaa tällaisen tiiviin ilmauksen ja elementin 
kopioitumisen luonnetta tahdotaan korostaa, on nähdäkseni luontevampaa puhua reduplikaa-
tiomaisesta syntaktisesta toistosta. Tällöin tarkoitetaan niitä morfologian ja syntaksin rajapinnal-
le osuvia kiteytyneitä tapauksia, jotka ovat sanan veroisia ja joissa lekseemin toisto näyttää 
reduplikaatiomaiselta. Morfologisen reduplikaation ja syntaktisen toiston ero on asteilmiö. 
 Toistokonstruktioiden kannalta leksikaalisten elementtien väliin jäävän temporaalisen 
(puhe) tai spatiaalisen (kirjoitus) ”aukon” laatu ei ole kovin merkittävää, koska toistokonstrukti-
on tunnusmerkkinä on toistetun elementin lisäksi jokin morfeemi, eikä myöskään prosodialla ole 
rakenteen tunnistamisen kannalta samaa merkitystä. Toisaalta sanojen peräkkäisyyden hahmo-
tuksen takia joudutaan paikoin käymään rajaa myös syntaksin ja morfologian välillä (käsi 

kädessä ~ käsikädessä). 

1.1.2 Syntaktinen peräkkäistoisto  

Keskeinen toiston rakenteellinen erottelukriteeri on se, tuleeko toistuvien leksikaalisten element-
tien väliin symbolista kielellistä ainesta vai ei. Syntaksin kannalta minimaalisin elementtien 
väliin sijoittuva aines on morfeemi. Käytän termiä syntaktinen peräkkäistoisto niistä tapauksista, 
joissa toistettavan leksikaalisen aineksen väliin ei tule morfeemia. Tämä määrittely perustuu 
lähinnä kirjoitetun kielen syntaksiin, eikä siinä oteta huomioon esimerkiksi prosodian vaikutusta 
peräkkäisyyden laatuun kuten syntaktisessa reduplikaatiossa. 
 Peräkkäistoistoon kuuluu muun muassa intensiteettimääritteen (hyvin hyvin) ja adjektii-
vin toistoa (hieno hieno teos). Toistokonstruktioista esimerkiksi ilmaukset käsi kädessä ja 
kaikki kaikessa ovat peräkkäistoistoa. Toisaalta nämä eroavat konstruktiomaisuuden takia 
edellisistä, eikä esimerkiksi toistuvan lekseemin määrää voi kasvattaa vapaasti (hieno hieno 

hieno hieno, *käsi käsi kädessä). 
 Perssonin (1974) termi sekventiaalinen toisto tarkoittaa miltei samaa kuin peräkkäistois-
to. Sekventiaalisen toiston määritelmä kuuluu seuraavasti (mts. 11):  
 

...immediate repetition of one or several identical lexical items produced by one speaker or 
writer in a contious spoken or written sequence. 

 
Sekventiaalisuus tarkoittaa elementtien liittymistä peräkkäin yhteen ilman grammaattisia 
aineksia tai merkitsimiä. Tämän mukaan tapauksen 2a ällistelyyn käytetty toisto ei ole sekventi-
                                                                                                                                                            
kielessä toistoyhdyssanoja, kotikoti, lomaloma jne. Toistoyhdyssanan etuosa voi taipua: Lähden oikein lomalomalle 
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aalista, mutta 2b:n toisto on, koska toisto syntyy yhden kielenkäyttäjän tuottamana ja toistoon 
osallistuvat elementit muodostavat välittömän jakson. 
 

2. a. A: – Kävin eilen jalkapallo-ottelussa! 
  B: – Jalkapallo-ottelussa? 
 b. En ole katsonut koskaan Kauniita ja rohkeita, mutta asiantuntijat väittävät, että myös täs-

sä tarinassa (The Guccis; A Dynasty, 1998) on kaikki ainekset suurenmoiseen saippuasar-
jaan. Heille voin vain vastata: ehkä, ehkäpä hyvinkin. HS 10.9.1998 s. D 10 

1.1.3 Ei-peräkkäinen syntaktinen toisto  

Ei-peräkkäisessä toistossa toistettavien elementtien väliin sijoittuu kielen symbolista ainesta, 
esimerkiksi morfeemi, lause tai lauseen osa (vrt. Lindström 1999). Elementtien keskinäinen 
etäisyys tietenkin vaihtelee ei-peräkkäisen toiston tapauksissa. Kahden sijamorfeemien varaan 
rakentuvat toistokonstruktiot (päivästä päivään) ovat ei-peräkkäistä toistoa, mutta toisaalta ne 
ovat hyvin lähellä peräkkäistoistoa, koska lekseemien välissä on sidonnainen morfeemi, 
taivutussuffiksi. Selvempi tapaus on esimerkiksi rinnastustoisto (laulaa ja laulaa), jossa 
toistettujen elementtien väliin tulee vapaa morfeemi ja. 
 Toiselta puolen muun muassa retorisissa tyylikuvioissa on paljon ei-peräkkäisen toiston 
tapauksia, joissa toistettavat elementit ovat varsin kaukana toisistaan. Tätä sopii havainnollista-
maan vaikkapa anaforan tyylikuvio, jossa sama sana toistuu lauseen alussa: Kimi on mestari, 
Kimi täytti toiveet, Kimi jopa hymyilee. 

1.1.4 Peräkkäisyys jatkumona  

Toistettujen leksikaalisten elementtien peräkkäisyys muodostaa jatkumon, mitä voi havainnollis-
taa yhdestä kohtaa erilaisilla sanan toiston rakenteilla. Jatkumon toisessa päässä on toistoyhdys-
sana kotikoti, joka on morfologinen, leksikaalisen reduplikaation tapaus. Sitä voi luonnehtia 
peräkkäisyyden tiiviyden perusteella myös välittömäksi peräkkäistoistoksi. 
 
kotikoti hyvin hyvin hyvin, hyvin päivä päivältä  päivästä päivään ukko kuin ukko 
<----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------> 
välitön peräkkäistoisto  syntaktinen peräkkäistoisto ei-peräkkäinen syntaktinen toisto 
 
 
Jatkumon toiseen päähän sijoittuu puolestaan selvä ei-peräkkäisen syntaktisen toiston tapaus: 
ukko kuin ukko. Siinähän morfeemi kuin erottaa lekseemit toisistaan ja lekseemien välinen suhde 
on selvästi syntaktinen. Kirjoituksessa se tuskin mieltyy yhteen kirjoitettavaksi ilmaukseksi. 
 Välimaastoon asettuvat erilaiset peräkkäistoiston tapaukset toisaalta sen mukaan, kuinka 
reduplikaatiomainen ilmaus on, toisaalta siihen nähden, onko toistuvien elementtien välinen 
suhde syntaktinen vai ei. Esimerkiksi ilmaus hyvin hyvin voidaan ääntää monella tavalla, niin 
että elementtien välisen peräkkäisyyden ja tiiviyden aste vaihtelee. Toisaalta ilmaus lukeutuu 
kuitenkin kirjoittamistavan perusteella syntaksiin. Fraasi päivä päivältä taas on syntaktisessa 
mielessä peräkkäistoistoa, mutta se on käytännössä lekseemin veroinen adverbi, joka mahdolli-
sesti kirjoitetaankin välistä yhdeksi sanaksi. Ilmaus päivästä päivään on ei-peräkkäistä syntak-
tista toistoa, joskin lekseemien välissä on ainoastaan suffiksi. 

                                                                                                                                                            
~ lomallelomalle.  
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1.2 Toiston määrä  

Toiston määrää havainnollistavat termit duplikaatio, reduplikaatio, triplikaatio jne. Duplikaatio 
tarkoittaa elementin kahdentumista eli toistumista kerran (esim. Inkelas–Zoll 2005). Reduplikaa-
tio tarkoittaa yleensä samaa asiaa kuin duplikaatio (esim. Gonda 1949), koska suuri osa redupli-
kaatiosta on juuri duplikaatiota. Toisaalta reduplikaatio ei ole pelkästään duplikoitumista, vaan 
se voi viitata myös triplikoitumiseen eli toistumiseen kolmeen kertaa ja periaatteessa vieläkin 
laajempiin toistoihin. 

Elementin toistolla ei ole tietyissä tapauksissa ylärajaa, ja siten esimerkiksi intensiteet-
tiadverbi hyvin voi triplikoitua (hyvin hyvin hyvin) tai esiintyä periaatteessa äärettömän monta 
kertaakin. Toiston määrä on sitä vastoin rajallinen monissa toistokonstruktiossa (*päivä päivä 

päivältä, *päivä päivältä päivältä tms.). Rinnastus on produktiivinen syntaktinen prosessi, ja 
sen avulla voi muodostaa pitkiä ilmauksia: aina ja aina ja aina... 

1.3 Totaalinen ja partiaalinen toisto  

Totaalisuus ja partiaalisuus liittyvät elementin toistumiseen joko sellaisenaan tai muunneltuna 
(esim. Moravcsik 1978: 303–315). Aitchison (1994: 19) erottaa toisistaan eksaktin ja partiaali-
sen toiston, ja nämä termit vastaavat Moravcsikin erottelua. Tannen (1989: 38) puhuu partiaali-
sen toiston ”kiinteysskaalasta” (en scale of fixity), mikä tarkoittaa käytännössä totaalisuuden ja 
partiaalisuuden asteittaisuutta. 
 Totaalisessa toistossa elementti toistuu samassa muodossa ilman äänteellistä tai raken-
teellista vaihtelua. Leksikaalinen toisto (hyvin hyvin) on tyypillistä totaalista toistoa, soinnuttelu 
(kipin kapin) taas partiaalista. Totaalisuuden ja partiaalisuuden välinen ero on asteittainen, mikä 
näkyy esimerkiksi juuri kaksoissanassa kipin kapin: ilmauksen komponentit erottaa vain yksi 
äänne. 

1.4 Identtinen ja ei-identtinen toisto  

Toisto perustuu muodon samuuteen, joskin samuus ja ei-samuus muodostavat jatkumon. 
Identtisestä toistosta eli täydestä samuudesta voi puhua silloin, kun täsmälleen sama muoto 
toistuu (Inkelas–Zoll 2005: 1). Tästä käy esimerkiksi dialogipartikkelin toisto (joo joo) tai 
adverbin toisto (uudelleen ja uudelleen). Useissa toiston tapauksissa toistuva elementti ei 
kuitenkaan ole täsmällinen kopio; syntyy ei-identtistä toistoa. Tähän ryhmään kuuluu esimerkik-
si vartalontoisto, jossa tyypillisesti toistuu saman lekseemin eri muoto (näkemällä nähkää). 
 Identtisyyden ja totaalisuuden välinen rajanveto on jonkin verran ongelmallinen. Kaikki 
identtinen toisto on samaan aikaan totaalista toistoa, mutta toisaalta ei-identtisyys ja partiaali-
suus eivät ole sama asia. Esimerkiksi ilmauksessa päivästä päivään toistuu sama lekseemi, 
mutta toisaalta elementit eivät ole identtisessä muodossa. Tällainen toisto ei kuitenkaan ole 
varsinaisesti partiaalista, koska ainoastaan lekseemin taivutusmuoto vaihtelee. 
 Anderssonin (1993: 20) tekstuaalinen toisto (tai puheessa vastaavasti diskursiivinen 
toisto) hyödyntää monissa tapauksissa leksikaalista toistoa. Tekstuaalinen toisto (diskursiivinen 
toisto) on tekstikehyksessä esiintyvää identtistä tai ei-identtistä leksikaalisen elementin, lausek-
keen, lauseen tai sanaryhmän toistoa. Tällaisen toiston tehtävät ovat retorisia, temaattisia, tekstiä 
sidostavia, ekspressiivisiä tai puheessa responsiivisia. Leksikaalinen toisto muodostaa tekstuaa-
lisen toiston alaluokan (Lindström 1999: 40). 
 Vartalontoisto, figura etymologica, on kielentutkimuksessa yleisesti käytetty termi (esim. 
A.-L. Kuusi 1971; L. Hakulinen 1979). Vartalontoisto tarkoittaa sanan vartalon tai johdoksen 
kantavartalon toistoa. Toistokonstruktioissa on paljon vartalontoistorakenteita: kaikki kaikessa, 
paikka paikoin, pyytää pyytämällä, päästä päähän, sataa satamistaan. 
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 Toisto havaitaan muodon perusteella, ja sen luokittelu nojaa ennen kaikkea muotoon. 
Toisaalta merkitystäkin on käytetty toiston kriteerinä. Bolinger (1972: 288–292) kutsuu semant-
tiseksi toistoksi ilmausta, jossa asia ilmaistaan kahteen kertaan synonyymien tai lähisynonyymi-
en avulla: aina ja iankaikkisesti. 
 Muotoon perustuva toisto eri modifikaatioineen on kohtuullisen selvästi hahmottuva 
kielenilmiö, mutta semanttinen toisto on hyvin epämääräinen alue. Synonyymien tai lähimerki-
tyksisten sanojen toisto on vielä käyttökelpoinen alue termille semanttinen toisto, mutta toisaalta 
termin merkityssisältö hajoaa herkästi, jos käsite laajennetaan koskemaan vaikkapa asiasisällön 
tai sisällön toistoa. 
 Aitchison (1994: 19) on pohtinut kysymystä, pitäisikö parafraasit lukea toistoon, sillä 
parafraasi toistaa proposition eri sanoin. Parafraasin yhdistäminen toistoon on kuitenkin 
ongelmallista: jos parafraaseja pidetään toistona, sanakirjat sisältävät etupäässä toistoa, koska 
parafraaseilla määritetään hakusanoja ristiin. 
 Semanttiseen toistoon linkittyvät myös monet tautologiset ilmaustavat. Tautologisia tai 
puolittain tautologisia ilmauksia syntyy esimerkiksi kielten sanojen sekoituksista: Elämä on 

laiffii; kuuminta hottia. Sisällön toistoa on myös esimerkiksi tekstuaalinen toisto ja saman olion 
nimeäminen eri sanoin, esimerkiksi pronomineja tai synonyymeja käyttämällä. 

1.5 Pakollinen ja vapaavalintainen toisto  

Toisto voi olla periaatteessa vapaavalintaista tai pakollista (ks. myös Aitchison 1994: 24–25; 
Lindström 1999: 35–36). Toisto on rakenteellisesti pakollista esimerkiksi siinä tapauksessa, että 
monikko muodostetaan kielessä reduplikaatioteitse (agta takki ’jalka’, taktakki ’jalat’). 
 Toisto voi olla pakollista myös siinä mielessä, että rakenne edellyttää esimerkiksi 
lekseemin toiston tullakseen kielenmukaiseksi, eli toisto kuuluu elimellisenä osana rakentee-
seen. Suomen toistokonstruktio käy esimerkiksi tällaisesta pakollisuudesta: päivä päivältä jne. 
Toisto tekstinrakentamisen keinona on vapaavalintaista toistoa. 
 Aitchison (1994: 25) on kiinnittänyt huomiota siihen, että toiston esiintymiselle on 
käytännön rajoituksia, vaikkei mikään kieliopillinen seikka toiston käyttöä rajoitakaan. Muun 
muassa ellipsi (merkintä Ø) toimii näin tietyissä tilanteissa: Täällä saa syödä ja Ø Ø polttaa 
’Täällä saa syödä ja täällä saa polttaa’. Tietyissä rinnastustapauksissa kongruenssi tavallaan 
korvaa verbin toiston: Seppo ja Kalle tulevat ’Seppo tulee ja Kalle tulee’. Näissä tapauksissa 
yksiköllisen verbin toistaminen on emfaattinen, painokas rakenne suhteessa monikkokongruens-
siin. 
 Allertonin (1975: 213; 1994: 36–37) mukaan keskeinen toiston välttämisen eli reduktion 
keino on kielellisten promuotojen, eritoten pronominien käyttäminen: Jos osaat kerran tehdä 

täysin vedenpitävän suunnitelman, niin tee se ’niin tee täysin vedenpitävä suunnitelma’. 
Toistoreferenssi (VISK s.v. toistoreferenssi) on semanttista kongruenssia, jossa yhden konstruk-
tion sisällä viitataan samaan tarkoitteeseen eri muodoilla, esim. te menette, minun autoni. 
Toistoreferenssin välttäminen on yksi keskeinen reduktion keino. Esimerkiksi tapauksessa 
minun autoni omistaminen ilmaistaan kahteen kertaan (minun ja -ni), kun sen sijaan muoto mun 

auto sisältää omistamisen merkityskomponentin vain kertaalleen. Reduktio on kielenkäytön 
ekonomiaa. Se lyhentää ilmaisua hävittämättä semanttista informaatiota. 

1.6 Tarkoituksellinen ja ei-tarkoituksellinen toisto  

Toiston synnyn kriteerinä voi pitää puhujan näkökulmasta myös tarkoituksellisuutta ja ei-
tarkoituksellisuutta. Toisto on yleensä tarkoituksellista sikäli, että puhuja tuottaa toistoilmauksen 
tietoisesti ja ilmauksella on lingvistisessä mielessä funktio (ks. myös Aitchison 1994: 22–23). 
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Esimerkiksi direktiivi-ilmauksen toisto intensifioi ja kasvattaa affektia, minkä voi katsoa olevan 
myös puhujan tavoitteena (tule tule). Lindström (1999) yhdistää tarkoituksellisuuteen sen, että 
toistoa käytetään ekspressiivisessä tarkoituksessa. 
 Selvää ei-tarkoituksellista toistoa ovat neurofysiologiseen ja -psykologiseen oireistoon 
liittyvät ilmiöt, kuten änkytys ja perseveraatio. Perseveraatio (esim. Wikipedia s.v. perseveraa-

tio) tarkoittaa puheen juuttumista, jolloin tietty sana tai äänne toistuu pakonomaisesti, esim. 
aivovamman aiheuttamana. Toisaalta ei-tarkoituksellisen ja tarkoituksellisen toiston rajaa on 
vaikea vetää, ja niinpä kategorioiden rajalla on monenlaisia kielenilmiöitä. 
 Lindström (1999: 39) kutsuu repetitioksi (sv repetition) sellaista toistoa, jota esiintyy 
puheen suunnittelun yhteydessä. Tällaiseen toistoon käytetään Lindströmin mukaan pääosin 
grammaattisia elementtejä, mutta joskus myös leksikaalisia (men men när du säjer så där å vi 

dä just ha hört om (p) om om Lasse och och Sara som som...). Repetitiolla ei ole Lindströmin 
mukaan ekspressiivisiä tehtäviä, samaan tapaan kuin esimerkiksi syntaktisella reduplikaatiolla. 
 Sitten on tietysti epälukuinen joukko esimerkiksi tapoja, maneereita ja rutiineja, jotka 
sisältävät toistoa, eritoten puhutussa kielessä. ISK:ssa (§ 1736, esimerkki muokattu) kutsutaan 
maneeristuneeksi toistoksi puhujan idiolektiin tai institutionaaliseen rooliin liittyvää piirrettä: 
Myyjä: Täs mä nyt kattelin ihan, ihan noiden noiden teiän kooditusten: koodistusten perusteel-

la ja, ja tota. 
 Puheensuunnittelu, sanahaku ja muuta vastaavat puhutun kielen ilmiöt keikkuvat niin 
ikään tarkoituksellisen ja ei-tarkoituksellisen toiston rajapinnalla. Esimerkiksi sanahakua tuskin 
harjoitetaan tieten, vaikka tällaisella toistolla on puheessa tehtävä. 

1.7 Puhutun ja kirjoitetun kielen toisto 

Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat peruskielimuodot.3 Toiston on havaittu olevan yleisempää 
puhutussa kielessä (Aitchison 1994: 18), mutta toisaalta on selvää, ettei puhutussa ja kirjoitetus-
sa kielimuodossa käytetty toisto ole samanlaista. 

Toistokonstruktioita esiintyy sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä, mutta kielimuo-
doissa ja tekstilajeissa on variaatiota, niin ettei eri toistoilmauksia tietenkään esiinny tasapäin 
kaikissa kielen varieteeteissa. Tietyt rakenteet ja fraasit voivat olla kielimuoto- ja tekstilajikoh-
taisia. Esimerkiksi X ja X -responssi kuuluu tyypillisesti dialogiin (ks. jaksoa V), samaten kuin 
esimerkiksi tietyt fraasit, joiden käyttö on indeksaalisessa suhteessa edellisessä lausumassa 
esitettyyn propositioon (tein minkä tein). Toisaalta tietyt fraasit voivat mieltyä tyylillisesti 
värittyneiksi, esimerkiksi ylätyylisiksi (polvesta polveen). 
 Lindström (1999: 16) on pannut merkille muun muassa sen, että mitä formaalimpi 
rekisteri, sitä harvemmin siinä esiintyy syntaktista reduplikaatiota. Tämä selittyy ennen kaikkea 
sillä, että syntaktiseen reduplikaatioon kuuluvan sidesanattoman toiston tapauksista valtaosa on 

                                                 
3 Jako ei ole lingvistisesti kategorinen, vaikka akustinen ja visuaalinen viestintäkanava sinänsä erottuvat toisistaan. 
Jos kirjoitettu kieli tarkoittaa kaikkea kirjoitetussa muodossa esitettyä kieltä, käsite venyy, voihan kaiken kielen 
pukea kirjoitettuun muotoon. Toisaalta kaikki tekstit voidaan lukea tai puhua auki. Käsitteiden käyttöön saa 
luontevan näkökulman, jos ajattelee puheen ja kirjoituksen primaareja ja tyypillisiä ilmenemismuotoja. Puhutun 
kielen prototyyppinen muoto on (arki)keskustelu. Se esittyy akustisesti ja sitä käytetään spontaanisti päivän mittaan. 
Keskustelu on akustista, reaaliaikaista, kahdensuuntaista ja vastavuoroista, eikä sitä koodata normaalitilanteessa 
kirjoitukseksi. Kirjoitettua kieltä ”muokataan” tai ”prosessoidaan” ainakin sikäli, että kieli koodataan grafeemeiksi, 
mikä on luonnollisen kielen kannalta sekundaaria. Tyypillisiä kirjoitetun kielen ominaisuuksia sisältää suorasanai-
nen, kertova ja kuvaileva esitys eli asiaproosa. Asiaproosa hahmotetaan visuaalisesti, viestintäkanava on yhdensuun-
tainen, muodot ovat redusoimattomia ja noudattavat pitkälti ortografiaa, eikä teksti sisällä dialogia. Käytännössä ero 
ei tietenkään ole selvä, sisältäähän kirjoitettu kieli varsin usein esim. aitoa tai sepitetyä dialogia, suoraa puheen 
lainausta jne. Toisaalta formaaleja kirjoitettuja tekstejä luetaan ääneen (esim. uutisten luku). Puhuttu ja kirjoitettu 
kieli muodostavat jatkumon. 



 - 30 - 

interjektion (huudahdusten, dialogipartikkeleiden jne.) toistoa. Nämä ilmiöt kuuluvat lähinnä 
puhuttuun kieleen. 
 Toistokonstruktioiden kannalta on tähdellistä selventää joitakin puhutun ja kirjoitetun 
kielen toiston ydineroja. Siitä kun yksi puhuja tuottaa toiston, on käytetty nimitystä itsetoisto (en 
self-repetition), ja vastaavasti jos elementti toistuu useamman puhujan käyttämänä, puhutaan 
allotoistosta (en allo-repetition, other-repetition) (Tannen 1989: 38; Aitchison 1994: 18). 
Itsetoistoa esiintyy asiaproosassa esimerkiksi silloin, kun kielenkäyttäjä tuottaa ilmauksen 
päivästä päivään. Allotoistoa on esimerkiksi seuraavanlainen lausuman toisto dialogissa (A: 
Koko summa?, B: Koko summa). Toisaalta itsetoisto ja allotoisto limittyvät usein, voihan 
allotoisto hyödyntää materianaan itsetoistoa. 
 Allotoisto perustuu siihen, että viestintäkanava on reaaliaikaisesti auki kahteen suuntaan 
niin, että puhujan ja vastaanottajan roolit voivat vaihdella viestintätoimituksen aikana. Keskuste-
luun osallistujat voivat hyödyntää toistensa lausumia kokonaan tai osittain. Aitchison (1994: 20–
21) onkin todennut osuvasti, että puhutussa kielessä toiston keskeisenä tehtävä on tavallaan 
”ylläpitää” keskustelua. Tannen (1989: 57) puhuu samasta asiasta mainitessaan, että toisto on 
ekstensiivistä, ko-operaatioon kuuluvaa vaihtotavaraa puhujien välillä. Sama kielellinen aines 
toistuu puheenvuoroissa, ainesta modifioidaan ja sitä kuljetellaan vuorojen välillä.  

Vuorot ja lausumat ovat keskustelussa monesti indeksikaalisessa suhteessa toisiinsa, eli 
toisen ilmeneminen edellyttää toista. Toistoa esiintyy keskustelussa sekä vierusparin etu- että 
jälkijäsenissä (ISK § 1738). Tällainen toisto on usein affektista. Vierusparin jälkijäsenessä 
esiintyvä toisto motivoituu usein etujäsenestä, ja tällaista toistoa voi nimittää indeksikaaliseksi 
toistoksi. 
 Toisto on myös yksi kirjoitettujen tekstien tunnusmerkeistä (Osterwalder 1994: 207). 
Hoye (1991: 35) on verrannut toiston käyttöä tekstuaalisena keinona tieteelliseen lähdeviittaus-
tekniikkaan, koska toisto suhteuttaa lauseita toisiinsa samalla tavalla kuin lähdeviitteet suhteut-
tavat tieteellisen työn muuhun akateemisen tutkimuksen. Aitchison (1994: 20) on pannut 
merkille, että kirjoitetuissa teksteissä esiintyvä toisto saattaa liittyä tiedon käsittelyyn: toisto 
edesauttaa luetun omaksumista, sillä lukija saa informaatiota hitaammalla vauhdilla. Toisto 
toteuttaa suorasanaisessa esityksessä osittain samoja tehtäviä kuten esimerkiksi vuorojen vaihto, 
varmistuskysymykset ja palauteilmaukset keskustelussa. 
 Toisaalta on myös mainittu, että teksteissä toiston tarkoituksena on vähentää väärinym-
märryksen vaaraa, minkä vuoksi toisto on yleistä muun muassa lakikielessä (Quirk ym. 1985: 
1441). Taideproosalle ominaisia retorisia keinoja ja tyylikuviota ovat selvitelleet muun muassa 
Attridge (1994), Giddey (1994) ja Heusser (1994) sekä jo tämän jakson luvussa 1.1 mainittu 
Vickers. 

2 Kieliteoreettisia näkökulmia toistokonstruktioon 

Termi toistokonstruktio tarkoittaa tässä työssä abstraktista syntaktista rakennehahmoa. Toisto-
konstruktiot ovat materiaalisia yleistyksiä, joilla on muiden symbolisten yksiköiden tapaan 
skemaattinen merkitys, joka on käytännössä kuitenkin hyvin väljä ja epäspesifinen. 
 Toistokonstruktiot ovat kielijärjestelmän yksiköitä, jotka on abstrahoitu konkreettisten 
ilmausten taustalle. Niiden reaalistumat ovat toistokonstrukteja, lyhyemmin ilmaistuna konstruk-
teja. Konstrukti on yleisnimitys reaalisille kielen ilmauksille. 
 Tarkastelen tässä luvussa toistokonstruktiota kielellisenä rakenteena monesta näkökul-
masta. Ensiksi paneudun konstruktien statukseen fraseologian näkökulmasta. Määrittelen termit 
idiomi ja fraasi sekä koetan saada selvää ilmausten fraasiutumisen mekanismeista ja konstrukti-
on produktiivisuuden periaatteista. 
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 Termi konstruktio on tietysti keskeinen myös konstruktiokielioppimalleissa. Tarkastelen 
konstruktiokielioppimallien teoreettisia lähtökohtia ja konstruktion määritelmiä. Kognitiivinen 
kielioppi on fennistiikassa keskeinen funktionalistinen kielentutkimuksen suuntaus. Toistokon-
struktioihin liittyvät eritoten teorian käsitykset konventionaalisista kielellisistä yksiköistä ja 
rakenneskeemoista. Lopuksi käyn läpi prototyyppiteoriaa tarvittavassa laajuudessa. 

2.1 Fraseologia  

Fraseologian tutkimusala on kiinnostunut sanaa laajempien ilmausten dynamiikasta, varsinkin 
kiteytyneistä ilmauksista ja kiinteistä sanayhdisteistä. Fraseologia on sijoitettu (varsinkin 
germanistiikassa) yläkäsitteeksi, joka sisältää muun muassa idiomien tutkimuksen (esim. Burger 
1973: 1; Fleischer 1982: 8–10; Gläser 1986: erit. luku 2). Ymmärrän näiden tutkimusalojen 
suhteen näin myös tässä työssä: fraseologia on laaja, ”ei-produktiivin” kielentutkimuksen 
yläkäsite. Idiomien tutkimus liittyy fraseologiaan alakäsitteenä. 
 Toisaalta idiomit ja fraasit liittyvät toisiinsa, ja niitä voidaan luonnehtia myös osittain 
samalla tavalla. Tavoitteenani on tässä alaluvussa (2.1) selventää termien idiomi ja fraasi 
sisältöä sekä kytkeä produktiivisuus ja fraasiutuminen toisiinsa. 

2.1.1 Idiomi  

Idiomin käsite liittyy toistokonstruktioon paitsi rakenteen myös kielenkäytön näkökulmasta. 
Idiomit ja kielen idiomaattisuus ovat olleet vuosikymmenten ajan lingvistisen tutkimuksen 
kiinnostuksen kohteena. Tutkimuskirjallisuutta ja sen myötä erilaisia näkökantoja on varsin 
paljon; terminologia on kirjavaa. 
 Nenonen (2002: 3) esittää, että tutkijoiden keskuudessa ”vallitsee konsensus lähinnä 
siitä, että idiomin määritteleminen yksiselitteisesti näyttää olevan mahdotonta”. Toiselta puolen 
tietyt keskeiset piirteet toistuvat idiomin määritelmissä. Nenosen (2002: 5–6) havaintojen 
mukaan kaikissa tuoreissa idiomin määritelmissä mainitaan idiomin piirteiksi ensinnäkin 
merkityksen epäkompositionaalisuus ja ennustamattomuus sekä toisekseen ilmauksen syntakti-
nen ja/tai leksikaalinen jähmeys. Jonkin verran harvemmin esitetty kriteeri on, että idiomi on 
leksikaalistunut, institutionaalistunut tai konventionaalistunut ilmaus taikka että idiomin täytyy 
olla sanaa pitempi ilmaus. Satunnaisesti esitettyjä tunnusmerkkejä ovat merkityksen metafori-
suus sekä viittaus puhekieliseen ja epämuodolliseen käyttöön. Idiomin piirteinä on pidetty myös 
ilmauksen kirjaimellisen vastineen esiintymistä, syntaktista ”epämuotoisuutta” ja tilanneviittei-
syyttä, toisaalta taas affektiivisuutta ja sanan pituutta. 
 Idiomin määrittelemiseksi on erotettavissa kaksi periaatelinjaa. Ensinnäkin idiomi 
voidaan pyrkiä määrittelemään dikotomisesti, lyhyesti, tiukkarajaisesti ja yksiselitteisesti, jolloin 
tavoitteena on erottaa idiomit ei-idiomeista. Cruse (1986: 37) esimerkiksi määrittelee idiomin 
ilmaukseksi, jonka merkitystä ei voi johtaa kompositionaalisesti ilmauksen osien merkityksistä 
(ks. myös esim. L. Smith 1948; McMordie 1954; Katz–Postal 1963; Healey 1968; Fraser 1970; 
Rose 1978; Strässler 1982; O’Grady 1998). 
 Sanakirjamääritelmät ovat myös tiukkarajaisia, mitä sanellee leksikografinen traditio ja 
määritelmien käytettävyys. The New Oxford Dictionary of English määrittelee käsitteen 
seuraavasti (s.v. idiom). 
 

idiom ’a group of words established by usage as having a meaning not deduciple from those of 
individual words (e.g. over the moon, see the light).’ 

 
Kielitoimiston sanakirjan määritelmä (s.v. idiomi) on samanhenkinen. 
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idiomi ’kahden t. useamman sanan muodostama kiinteä ilmaus, jonka merkitystä ei voi päätellä 
yksittäisten sanojen merkityksen perusteella, fraasi (esim. puhua puuta heinää, menettää kas-
vonsa, vihreä aalto).’ 

 
Toisekseen idiomien tarkastelemiseksi on esitetty myös kokonaan toisenlainen lähestymistapa, 
joka korostaa ilmiöiden jatkumoluonteisuutta ja liukuvarajaisuutta. Kategoriat siis rakentuvat 
periaatteessa prototyyppisten tapausten ympärille. 
 Esimerkiksi Nunberg, Sag ja Wasow (1994: 492) ovat todenneet, ettei yksikriteerinen 
idiomin määritelmä tee oikeutta rikkaalle kielenilmiölle, koskapa idiomeihin kuuluu hyvin 
monenlaisia erikoispiirteitä: semanttisia, syntaktisia, poeettisia, retorisia ja diskurssifunktionaa-
lisia. Olennaista on, että luokittelussa käytetyt parametrit saavat tapauksittain erilaisia arvoja ja 
idiomaattisuus on näin muodoin asteittaista eikä kategorista. Tällaisesta näkemyksestä on 
kaikuja useissa tutkimuksissa (Makkai 1972; Fernando–Flavell 1981; Akimoto 1983, 1992; 
Wood 1986; Carter 1987; Niemi ym. 1995; Fernando 1996; Nenonen 2002) 
 E. Penttilä (2006) näkee tutkimuksessaan ”tavallisen, produktiivin kielen” ja idiomaat-
tisuuden jatkumona, minkä vuoksi hän on lähestynyt idiomin määrittelyä parametrien skalaari-
suuden näkökulmasta. E. Penttilä (2006: 8) on tiivistänyt seuraavanlaisen idiomin määritelmän. 
 

Idiomi on 
 

(I) (i)  institutionalisoitunut 
(ii) ei-kompositionaalinen 
(iii) syntaktisesti rajoittunut 
(iv) monisanainen ilmaus. 

 
(II) Idiomit ja ei-idiomit muodostavat jatkumon, jossa idiomaattisuus muodostaa asteittai-

suusjatkumon. Asteittaisuus koskee sekä idiomien luokkaa että yksittäisiä idiomikritee-
reitä. 

 
Määritelmä on kaksiosainen. Määritelmän ensimmäinen osa (I) esittää neljä keskeistä idiomin 
kriteeriä, jotka pohjautuvat sosiolingvistisiin, syntaktisiin ja semanttisiin ominaisuuksiin. Toinen 
osa (II) taas on metateoreettinen oletus kielen luonteesta. 
 Ensiksikin idiomit ovat institutionalisoituneita. Institutionalisoituminen on sosiolingvis-
tinen ilmiö, ja se on käytännnössä sama asia kuin ilmauksen konventionaalistuminen eli 
vakiintuminen puheyhteisössä. Bauerin (1983: 48) mukaan konventionaalistuminen on tapahtu-
nut silloin, kun sanayhdiste hahmotetaan niin kuin leksikaalinen yksikkö. Institutionaalistuminen 
on sosiaalista tunnettuutta ja jaettuutta sikäli, että keskimääräinen natiivi puhuja tunnistaa 
ilmauksen erityisstatuksen ja erottaa idiomin esimerkiksi uusista kuvailmauksta. Nunbergin, 
Sagin ja Wasowin (1994) mukaan instituonaalistuminen on ainoa ominaisuus, joka on kaikilla 
idiomeilla. Sikäli kuin idiomien katsotaan rinnastuvan lekseemeihin, institutionalisoituminen 
tarkoittaa itse asiassa idiomin merkityksen leksikaalistumista. 
 Toiseksi idiomit ovat semanttisesti ei-kompositionaalisia, eli idiomin merkitys ei ole 
komponenttiensa transparenttien merkitysten summa. Transparentti merkitys tarkoittaa idiomin 
komponenttina olevan sanan läpinäkyvää merkitystä ei-idiomaattisessa kontekstissa. Kun 
ilmauksen transparenttisuus vähenee, sen opaakkisuus vastaavasti kasvaa. 
 Grant ja Bauer (2004: 44) samastavat transparenttisuuden ja kompositionaalisuuden 
käsitteet, kun taas E. Penttilä (2006: 7) erottaa ne toisistaan. E. Penttilän mukaan ero on 
nähtävissä muun muassa figuratiivisissa idiomeissa (Helminen pisti kiekon reppuun ’teki 
maalin’). Tällainen ilmaus ei ole kompositionaalinen, muttei opaakkikaan. Se muistuttaa 
transparenttia ilmausta sikäli, että tilanne motivoi kielikuvan synnyn. 
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 Idiomien ei-kompositionaalisuus voi olla partiaalista tai totaalista (E. Penttilä 2006: 7). 
Totaalisessa ei-kompositionaalisessa ilmauksessa kaikkien elementtien merkitykset ovat 
läpinäkymättömiä (polttaa päreensä ’hermostua’). Partiaalisen ei-kompositionaalisuuden 
tapauksessa puolestaan vähintään yhdellä elementillä on sama merkitys kuin ei-idiomaattisessa 
kontekstissa (joutua surman suuhun). 
 Kolmanneksi idiomit ovat aina jonkinasteisesti syntaktisesti rajoittuneita. Idiomia ei voi 
modifioida syntaksissa vapaasti niin kuin ei-idiomaattisia ilmauksia. Esimerkiksi suomen idiomi 
mennä mönkään ’epäonnistua’ ei järin luontevasti muunnu nollapersoonalauseeksi samaan 
tapaan kuin sen ei-idiomaattinen vastine, koska tällä idiomilla on yleensä asiasubjekti: Jos 

epäonnistuu, ei tarvitse hävetä ~ ??Jos menee mönkään, ei tarvitse hävetä. Syntaktinen rajoittu-
neisuus on luonnollisesti asteilmiö. 
 Neljänneksi idiomi on E. Penttilän määritelmän mukaan kielen syntaksinen yksikkö, eli 
idiomi koostuu vähintään kahdesta sanasta. Toisaalta muitakin rajauksia on tehty. Esimerkiksi 
Katz ja Postal (1963) ja Weinreich (1969) pitävät myös tietynlaisia yksisanaisia ilmauksia 
idiomeina, jos ilmaus koostuu kahdesta morfeemista (lättähattu ’juna’). Hockett (1958) ja 
Makkai (1972) ovat esittäneet radikaaleimman, joskaan ei kovin paljon kannatusta saaneen 
ajatuksen: myös yksimorfeeminen sana voi olla idiomi. Tämä idea on vaikeasti nieltävä, sillä se 
johtaa käytännössä muun muassa siihen, että leksikaalinen polysemia tulkitaan sanan idiomaatti-
seksi merkitykseksi, esim. kerma ’valioyksilöt’. 
 Idiomeista puhuttaessa on hyvin tärkeää erottaa toisistaan käsitteet idiomi ja idiomaat-
tisuus. Useat tutkijat pitävät idiomaattisuutta idiomia laajempana käsitteenä (esim. Fernando 
1996; Stubbs 2002; Wray 2002). Idiomit ovat tavalla tai toisella jähmettyneitä syntagmaattisia 
jaksoja, kun taas idiomaattinen kieli kattaa myös pitempiä tekstin jaksoja (Fernando 1996: 30). 
Toisaalta Grant ja Bauer (2004: 39) huomauttavat siitä, että termiä idiomaattisuus käytetään 
kirjallisuudessa kahdella tavalla. Ensiksikin käsite voi viitata kielenilmiöihin, joissa on idiomien 
kvalitatiivisia piirteitä. Toisekseen termiä käytetään kyvystä käyttää kieltä natiivin puhujan 
tapaan (’puhua idiomaattista englantia, suomea jne.’). E. Penttilä (2006: 4) tiivistää eron 
seuraavasti: 
 

All linguistic expressions can be interpreted in terms of a continuum where one end is extremely 
idiomatic and the other nonidiomatic, and they can be placed in different positions in that con-
tinuum; idioms are the group residing at the most idiomatic end of the continuum. 

 
Tässä yhteydessä on syytä mainita myös termit konstruktionaalinen idiomi ja idiomaattinen 
konstruktio (E. Penttilä 2006: 17–18). Termit viittaavat syntaktisiin konstruktioihin, jotka 
poikkeavat toisistaan idiomaattisuuden asteeltaan. Konstruktionaaliset idiomit ovat ”aitoja” 
idiomin määritelmän mukaisia ilmauksia, kun taas idiomaattisten konstruktioiden idiomaatti-
suuden aste on pienempi.  

2.1.2 Fraasi, fraasiutuminen ja produktiivisuus  

Niin kuin jo edellä mainitsin, ymmärrän idiomien tutkimuksen tässä työssä fraseologian osa-
alueeksi ja vastaavasti idiomit fraasien osajoukoksi: kaikki idiomit ovat fraaseja, mutta kaikki 
fraasit eivät ole idiomeja. Idiomeja ja fraaseja voi luokittaa samantyyppisin kriteerein.  
 Fraaseja on luokiteltu monin tavoin, ja luokitteluperusteena on käytetty muun muassa 
rakennetta (morfosyntaksi, syntaksi), semantiikkaa, käyttöä ja ilmauksen puheyhteisöllistä 
statusta (luokitteluperusteista ks. esim. Fleischer 1982; Gläser 1986). A.-L. Kuusi (1971: 16) 
lukee fraaseihin kaikenlaiset kielelliset kiteytymät: fraasi on vähintään kahden sanan muodosta-
ma, kielenkäytössä toistuvasti esiintyvä, lauseeseen epäitsenäisenä elementtinä mukautuva tai 



 - 34 - 

siihen irrallisena jäsenenä liittyvä, tietyn merkityssisällön omaava sanaliitto. Nenonen (2002: 50) 
on todennut A.-L. Kuusen määritelmän olevan idiomin määritelmää laajempi, koska fraaseiksi 
kelpuutetaan myös kompositionaaliset kiteytyneet ilmaukset. 

Lähestyn tässä fraasin määrittelyä monikriteerisellä menetelmällä, ja luetteloin seuraa-
vaksi keskeisiä fraasin erottamiseksi käytettäviä piirteitä (vrt. edellisen luvun idiomin määritel-
mään). Luettelo mukailee germanistisessa fraseologiassa käytettyä yleismääritelmää (vrt. 
Burger–Buhofer–Sialm 1982: 1–2), joskin siinä on lisänä joitakin tämän työn kannalta merkittä-
viä seikkoja (lähinnä kohdat 3 ja 4). Fraasi on kahden tai useamman sanan muodostama yksikkö 
silloin, kun 

 
1.  sanayhdiste on syntaktisesti epäsäännönmukainen ja/tai  
2.  sanayhdiste on opaakki, eli se ei ole semanttisesti kompositionaalinen eikä läpinäkyvä ja/tai 
3.  sanayhdiste on ”yksiköitynyt” (konventionaalistunut, vakiintunut) sikäli, että se on poimitta-

vissa kielenkäyttöön kokonaisuutena ilman produktiivia osista muodostamisen vaivaa ja/tai 
4. sanayhdiste on syntaktisen konstruktion fraasiutunut ilmaus, vaikka konstruktio sinänsä on 

produktiivinen. 
 
Liikaa ei voi painottaa sitä, ettei kielen fraaseja voi suinkaan erottaa tarkkarajaiseksi joukoksi 
näiden kriteerien nojalla, vaan tarkoituksena on nostaa esiin ilmiöitä, joita fraasien luokittami-
sessa voi käyttää hyödyksi. Fraasien joukon kategorinen erottaminen ei-fraaseista on mahdoton-
ta, sillä kyseessä on läpikotaisin asteilmiö. Asteittaisuus koskee sekä fraasien luokkaa että 
yksittäisiä parametrien arvoja. Periaatteessa voi todeta, että fraasi on ilmaus, joka saa kaikissa 
parametreissa maksimiarvon. Fraasi on parametrien valossa täysin kiteytynyt ilmaus, kiteytymä. 
 Kriteerit 1 ja 2 ovat suurin piirtein samansisältöisiä kuin idiomin luokittelussa käytetyt 
kriteerit ”syntaktisesti rajoittunut” ja ”ei-kompositionaalinen”. Kolmas kriteeri taas tulee lähelle 
ilmauksen ”institutionalisoitumista”, joskin yksiköityminen korostaa ennen kaikkea kielenkäyt-
täjän subjektiivista näkökulmaa. Neljäs kriteeri nostaa esiin sen, että produktiivisen konstruktion 
tuottamat ilmaukset muodostavat kiteytymisjatkumon, jonka toisen ääripään ilmaus on selvä 
fraasi. Tarkastelen seuraavaksi lähemmin näitä kriteereitä. 
 
Syntaktinen epäsäännönmukaisuus 
 
Syntaktinen epäsäännönmukaisuus on poikkeavuutta (selvästi) produktiiveista lauseopillisista 
tuottamistavoista. Poikkeavuutta keskeisistä lauseopin kuvioista voi olla esim. sanajärjestys 
(Serlaa sen olla pitää) tai uniikki, syntaktinen kaava, joka tuottaa ulkoa opittavia, ainoalajisia 
kiteytymiä (asia erikseen). Syntaktis-semanttisesti epäproduktiivit ilmaukset (Kalle ei ole eilisen 

teeren poika) ja vajaaparadigmaisten muodostamiskaavojen toteutumat (hippasilla) eroavat niin 
ikään yleisestä syntaktisesta prosessoinnista. Syntaktiset käännöslainat muokkautuvat monesti 
fraseologisiksi iskusanoiksi (ollako vai eikö olla), jolloin koko lausekaava muistetaan kokonai-
suutena. 
 
Opaakkisuus 
 
Leksikaalistuminen on ilmiö, jossa kompositionaalinen sana menettää läpinäkyvyyttään niin, että 
sen merkitys ei enää ole osiensa merkitysten yhdistelmä vaan merkitys on yksilöllinen tai 
erikoistunut (nielu ’suuontelosta ruokatorveen johtava suppilomainen onkalo’, ei ”nieleminen”) 
(ks. esim. ISK § 166). Fraasiutuminen on sanaa laajempien ilmausten ”leksikaalistumista”, jossa 
rakenne on menettänyt semanttisen kompositionaalisuutensa ja läpinäkyvyytensä eikä merkitys 
ole enää osien transparenttien merkitysten summa. Fraasi on holistinen kokonaisuus, jolloin 
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siinä korostuu kokonaisuuden määräävä vaikutus osiin nähden. Ja toisin päin, merkitystä ei voi 
välttämättä palauttaa reduktionistisesti komponenttiensa merkityksiin. 
 Merkitykseltään täysin läpinäkymätön, ei-kompositionaalinen ilmaus on opaakki ja 
täysin kompositionaalinen vastaavasti transparentti. Se, etteivät fraasit ole merkitykseltään 
kompositionaalisia eivätkä läpinäkyviä, johtuu tyypillisesti siitä, että fraasit vilisevät trooppeja 
eli kielikuvia. Fraasin sanoja käytetään kirjaimellisesta merkityksestä poikkeavasti. Trooppeja 
ovat muun muassa metafora (luontoäiti hymyilee, mennä mönkään, heittää huiviin), metonymia 
(luopua kruunusta ’luopua valta-asemasta’) ja ironia (Onpa hauskaa! ’tylsää’). Metaforinen 
merkitys voi summautua myös niin, että toistokonstrukti – joka sekin on fraasi – on verbifraasin 
kiinteä osa: kulkea suusta suuhun. 
 
Yksiköityminen 
 
Langacker (1987: 57–58, 1991a: 15, myös P. Leino 1993) on käyttänyt termiä (kielen) yksikkö 
sellaisista kielellisistä rakenteista, jotka kielenpuhuja hallitsee läpikotaisin ja joita hän voi 
käyttää automaattisesti ilman konstruktiivista ponnistelua ja osista kokoamisen vaivaa. Yksiköt 
haetaan rutiininluonteisesti suoraan käyttöön kielen rakenne- ja ilmausvarastosta. Yksiköitymi-
nen on asteittainen prosessi, ja vastaavasti kielen yksikön ja ei-yksikön välillä on aste-ero. 
 Kielen yksiköityminen voi koskea syntaksissa sekä proseduraalista rakennetyyppiä että 
sen tuottamaa konkreettista ilmausta. Kieli on varieteettien kokoelma, eikä kielenpuhujien 
tunnistamien (kiteytyneiden) ilmausten varanto tietenkään ole identtinen. Yksittäisen kielenkäyt-
täjän näkökulmasta keskeistä on se, kuuluuko ilmaus puhujan aktiiviseen ilmausvarastoon tai 
tunnistaako hän ilmausta ylipäätään. Esimerkiksi lääkärikielen fraasi lääke on hyvin siedetty ei 
kuulu kadunmiehen aktiiviseen kielenkäyttöön, vaikka ilmaus on ammattikielessä tavallinen. 
Toisaalta ilmaus joutua pulaan kuuluu suomen perusidiomeihin. 
 On huomattava, että yksiköityminen ei välttämättä tarkoita opaakkisuutta, vaan kyse voi 
olla ilmauksen vakiintuneisuudesta ja idiomaattistumisesta. Esimerkiksi fraasin päivä päivältä 
merkitys on ”kompositionaalinen”, mutta ilmaus on kielessä rutiiniluonteisen yksikön asemassa, 
minkä vuoksi se on aktivoituu yhtenä kokonaisuutena puhetilanteissa. 
 Kielen eri varieteeteissa on käytössä osittain eri ilmauksia, ja siksi muun muassa puhutun 
ja kirjoitetun kielen yksiköt poikkeaa osittain toisistaan. Selviä puhutun kielen fraaseja edustavat 
esimerkiksi vierusparin imperatiivimuotoiset jälkijäsenet, joita käytetään hämmästelyyn (katos 

vaan, kato ihmettä) ja ilmaisemaan voimakasta samanmielisyyttä (sanos muuta, älä muuta sano 

~ viserrä). 
 
Produktiivisuus, fraasiutuminen ja esiintymisyleisyys 
 
Siitä, että rakennetyyppi tuottaa uusia ilmauksia, on käytetty fraseologiassa termiä konformisuus 
(esim. A.-L. Kuusi 1971). Toistokonstruktion konformisuus on periaatteessa samankaltaista kuin 
johdostyypin produktiivisuus (morfologisesta produktiivisuudesta ks. ISK § 164). Käytän tässä 
työssä konstruktion kyvystä tuottaa uusia ilmauksia termiä produktiivisuus. 
 Produktiivisuudella tarkoitetaan etenkin johdostyypin muodostuksen säännöllisyyttä, 
läpinäkyvyyttä ja kattavuutta (VISK, määritelmät s.v. produktiivisuus). Silloin kun konstruktion 
muuttujana voi esiintyä mikä tahansa määräluokan jäsen, konstruktio on produktiivinen 
(konstruktion notaatioon liittyvistä termeistä ks. tämä jakson lukua 3.3). Produktiivisuus on 
synkronisessa katsannossa asteilmiö. 

Konstruktion leksikaalista valintaa säätelevä määräluokka on yleensä sanaluokka. Toi-
saalta sanaluokan sisällä on monesti semanttisia valintarajoituksia, niin ettei konstruktion 
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lekseemi valikoidu suinkaan vapaasti. Esimerkiksi konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ lekseemiksi 
käy laskettava substantiivi. Produktiivisuus tarkoittaa laajimmillaan konstruktion kattavaa 
sovellettavuutta. Konstruktio X ja X on sikäli kattavasti sovellettava, että sen lekseemiksi käyvät 
kaikkien sanaluokkien sanat. 
 Produktiivisen konstruktion ilmausmäärä karttuu, eli siihen voi tulla uusia ilmauksia. 
Karttuvuuden astetta voi täsmentää tapauksittain (esim. karttuu tai karttuu jonkin verran). 
Eriasteisesti produktiiviset konstruktiot ovat karttuvia. Epäproduktiiviset konstruktiot eivät 
(juuri) tuota uusia ilmauksia. Uusia ilmauksia saattaa tosin syntyä välistä, sillä kielenkäyttäjä voi 
aina käyttää ilmauksen rakennehahmoa potentiaalisena muodostamismallina. 
 Fraasiutuminen tarkoittaa yksinkertaisesti kiteytymisprosessia, jossa ilmauksesta tulee 
fraasi. Fraasiutuminen on oikeastaan produktiivisuuden kääntöpuoli, ja se on luonnollisesti 
asteilmiö. Jos konstruktio on epäproduktiivinen, konstruktit ovat etupäässä fraaseja (ks. esim. 
konstruktiota KÄSI KÄDESSÄ). Tällaiset ilmaukset rinnastuvat leksikaalistumiin. Ne on varastoitu 
muistiin sellaisenaan, eikä niiden prosessointi edellytä syntaktisia operaatioita. 
 Kerrallisten esiintymien rooli on erityisen merkittävää produktiivisuuden ja fraasiutumi-
sen suhteiden arvioinnissa.3 Mitä enemmän korpuksessa on kerrallisia esiintymiä, sitä produktii-
visempi konstruktio on. Produktiivinen konstruktio tuottaa uusia ilmauksia kaiken aikaan, mutta 
toisaalta ennen kuullun konstruktin toistuva tai peräti taaja esiintyminen kiteyttää sitä fraasin 
suuntaan. Runsas käyttö muokkaa ilmauksesta paitsi fraasin myös prototyyppisen konstruktion 
edustajan. Prototyypit toimivat herätteinä tuottaa uusmuodosteita. 
 Liitteen 2 taulukossa VI on esitetty konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ esiintymät perusaineis-
tossa. Ilmaus päivä päivältä esiintyy aineistossa selvästi yleisimmin, 35 kertaa. Se on temporaa-
linen fraasi, joka rinnastuu lekseemeihin päivittäin ja päivisin. Toisaalta aineistossa on peräti 36 
kerrallista ilmausta, jotka tunnistetaan uusmuodosteiksi (budjetti budjetilta jne.). 
 Taulukko VI havainnollistaa fraasiutumisjatkumoa. Konstruktin fraasiutumisasteen 
päättelemisessä on keskeistä paitsi absoluuttinen esiintymisyleisyys myös relatiivinen yleisyys 
suhteessa muihin konstruktion ilmauksiin. Produktiivisen konstruktion konstruktit asettuvat 
jatkumolle sen mukaan, kuinka fraasiutuneina tai tuttuina ja tunnistettavina ilmauksia voi pitää. 
Toisessa ääripäässä on selviä fraaseja, jotka tunnistetaan lekseemin veroisina ilmauspaketteina, 
toisessa taas uusmuodosteita, joita prosessoidaan syntaktisesti. 
 Syntaktisen produktiivisuuden ja fraasiutumisen suhteita voi luonnehtia ilmauksen 
syntytavan mukaan. Mitä vähemmän kielenkäyttäjä tarvitsee komponenteista muodostamisen 
vaivaa, sitä fraasiutuneempi ilmaus on. Ja toisaalta mitä kiteytymättömämpi ilmaus on, sitä 

                                                 
3 Baayen (1994, 2001, 2003) on käyttänyt hapaksien eli kerran korpuksessa esiintyvien lekseemien määrää 
johdostyyppien produktiivisuuden asteen mittaamisessa. Ajattelun taustalla on hypoteesi (Baayen 2003: 241) 
kompleksisen sanan esiintymistaajuuden ja produktiivisuuden välisestä suhteesta: mitä useammin sana esiintyy 
kielenkäytössä, sitä todennäköisemmin se on tallennettu muistiin ja sitä vähäisempi on morfologisen prosessoinnin 
tarve. Ja taas päinvastoin jos sanan esiintymistaajuus on pieni, morfologisella prosessoinnilla on suurempi rooli. 
Pienin mahdollinen esiintymien määrä korpuksessa on tietenkin yksi, ja periaatteessa konstruktion produktiivisuu-
den astetta voi laskea kerrallisten esiintymien perusteella. Tässä tutkimuksessa ei voi käyttää laskennallisia 
menetelmiä sen tähden, että työ edellyttää huomattavasti laajempaa ja homogeenisempaa aineistoa.  
 Kerrallisten ilmausten määrä on konstruktion käyttöyleisyyttä ilmaiseva muuttuja. Nikolaevin ja Niemen 
(2008: 527) havainto nominien taivutusjärjestelmästä on kiintoisa tässä yhteydessä.  Hapaksien määrä korpuksessa 
korreloi taivutustyypin leksikaalisen taajuuden eli taivutustyypin laajuuden (= jäsenmäärän) kanssa. Mutta samoin 
näyttäytyvät myös kaksi ja kolme kertaa korpuksessa esiintyvät sanat: niiden määrä korreloi niin ikään leksikaalisen 
taajuuden kanssa. Ainoa syy käyttää (vain) hapakseja produktiivisuuden indeksinä on se, että niiden esiintymismäärä 
on muita suurempi. 
 Toisaalta kerrallisten ja pari kolme kertaa esiintyvien ilmausten asema aineistossa mielletään herkästi eri 
tavoin psykologisista syistä. Vain kerran tavattu ilmaus voi tuntua ”aidosti uudelta”, kun taas useammin tavattu 
ilmaus on jo ”ennen kuultu”, vaikka ero olisi tilastollisesti merkityksetön. 
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enemmän tuotoksen luomisessa tarvitaan produktiivista kielellistä prosessointia (morfosyntaktis-
ta, syntaktista, semanttista jne.). 

2.2 Konstruktiokielioppimallit  

Konstruktiokielioppimallit ovat viimeaikaisista kognitiivisista kieliteorioista keskittyneet 
voimakkaimmin muodon ja rakenteen kuvaukseen. Termin konstruktiokielioppi sijasta on 
luontevampaa puhua monesta mallista, sillä kyse ei ole ainoastaan yksittäisestä teoriasta, vaan 
paremminkin ”kontruktiolähtöisestä” ajattelutavasta, jota on jalostettu useassa analyysikehyk-
sessä. Toisaalta näissä ajattelutavoissa on yhteistä se, että ne korostavat muodon ja merkityksen 
erottamatonta yhteyttä (lähemmin esim. J. Leino 2003: 64–66) ja että varsinkin morfeemia ja 
sanaa laajemmat konfiguraatiot kuvataan kokonaisuuksina (Östman ja Fried 2004: 1). 
 Alkuperäinen konstruktiokielioppi (CxG) yhdistetään Fillmoren ja Kayn ajatteluun. Sen 
juuret johtavat kolmen–neljänkymmenen vuoden taa, jos kohta mallia kehitellään edelleen. 
Konstruktiokieliopin kehitystä sekä sen historiallista ja älyllistä taustaa on selvitelty monessa 
yhteydessä (ks. esim. Östman ja Fried 2004, 2005; J. Leino 2003: 63–98 ja E. Penttilä 2006: 14–
16). Tärkein CxG:n kasvupohja on ollut sijakieliopissa (Fillmore 1968; Dirven–Radden 1987) ja 
kehyssemantiikan varhaisissa versioissa (Fillmore 1982, 1985), niin että teoria on oikeastaan 
sellaisen jatkumon nykyvaihe, jossa korostetaan semanttisen rakenteen manifestoitumista 
kielellisiksi rakenteiksi eli konstruktioiksi ja jossa tavoitellaan konstruktioiden kattavaa, 
eksplisiittistä ja formalisoitua kuvausta. 
 Konstruktiokieliopin näkökulma kieleen on holistinen, mikä näkyy sekä kielen rakenteen 
hahmottamisessa että teorian kuvaustavoitteissa. ”Kieli on konstruktioiden varasto” (Östman ja 
Fried 2004: 13), ja toisaalta ”konstruktiokieliopilla on potentiaalia yhdentää kaikki grammaatti-
sen tiedon esittyminen” (Östman ja Fried 2004: 18). 
 Konstruktiokielioppi poikkeaakin monista muista teorioista siinä, että konstruktioita 
pyritään kuvaamaan kattavasti (ks. esim. Östman ja Fried 2004: 18–23). Konstruktioon liittyvä 
lingvistinen tieto kuvataan laatikkodiagrammina. Mitään kuvauksen tasoa ei sinänsä pidetä 
muita perustavampana, vaan konstruktiot eroavat siinä, miten ne hyödyntävät kielen eri tasoille 
sijoittuvia kielellisiä resursseja. Kuvaukseen upotetaan morfosyntaktista, syntaktista, semanttista 
sekä pragmaattista ja retorista tietoa. Lisäksi voidaan luonnehtia myös ilmauksiin liittyvää 
foneettista tietoa, esimerkiksi prosodiaa ja tulkintaan vaikuttavaan ääntämisen hahmoa. Kon-
struktiokielioppi tavoittelee myös figuratiivisen kielen, idiomien ja fraasien kuvaamista, joissa 
keskeistä ovat affektiset, emotionaaliset ja assosiatiiviset merkitykset ja merkitysjännitteet. 
 Konstruktiokieliopin lisäksi useissa kielioppimalleissa ja niiden edustamissa näkökul-
missa käytetään termiä konstruktio tai ainakin erotetaan vastaavankaltaisia rakenteita. Näistä on 
mainittava ainakin Richard Hudsonin jo hieman varhemmin kehittelemä kielioppimalli Word 
Grammar, joka on periaatteiltaan ja lähtökodiltaan hyvin samantyyppinen kuin konstruktiokie-
lioppi (1984; erit. 1991: 3–14). Holmes ja Hudson (2004: 243) ovat myöhemmin todenneet, että 
Word Grammarin ja konstruktiokieliopin käsitykset kielestä ja kielen rakenteista ovat pitkälti 
identtiset. 

Monissa yhteyksissä on korostettu myös konstruktiokieliopin ja Head-Driven Phrase 
Structure Grammarin (HPSG) samankaltaisuutta (esim. Ginsburg–Sag 2000; Kay 2002; J. Leino 
2003). HPSG on rajoitekielioppi, joka käyttää unifikaatiota selittäessään kielellisten komponent-
tien yhdistymistä uusiksi rakenteiksi. Unifikaatiopotentiaalin kuvaaminen on keskeinen puoli 
myös konstruktiokieliopissa. 
 Konstruktiokielioppi – tai paremminkin kielen konstruktiomaisuutta korostava ajattelu-
tapa – on kuitenkin laajentunut moneen suuntaan. Lambrecht (1994) on soveltanut konstruktio-
ajattelua kielen informaatiorakanteen käsittelyyn, ja Goldberg (1992; 1995) on käyttänyt 
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konstruktiokielioppia sen varhaisvaiheessa ennen kaikkea argumenttirakenteen kuvaukseen. 
Konstruktioajattelua on kehitelty myös konseptualisessa semantiikassa (Jackendoff 1997; 
Nikanne 2004). J. Leino taas on pyrkinyt yhdistämään konstruktiokieliopin ja kognitiivisen 
kieliopin kuvausmalleja (2003, 2004). Kasvavaa kiinnostusta on herännyt myös puhutun kielen 
tutkimuksessa. Tällöin keskiössä on ennen muuta konstruktion käyttö diskurssin säännönmukai-
suuksien selittämisessä (Wide 2002; Östman 2004). 

2.2.1 Teoreettiset lähtökohdat  

Konstruktiokieliopin lähtökohtia on syytä käydä läpi sen verran, että teorian kykenee sijoitta-
maan ajan virtaan, mutta toisaalta myös siksi, että tässä työssä käytetty toistokonstruktion käsite 
toisaalta poikkeaa, toisaalta jakaa samoja ajatuksia. Konstruktiokieliopin määritelmä heijastelee 
käsitystä luonnollisen kielen olemuksesta ja samalla myös taustoittaa myöhemmin puheeksi 
tulevan konstruktion asemaa kielessä. Kay (1995: 171) on määritellyt konstruktiokieliopin 
seuraavasti: 
 

Construction Grammar (...) is a non-modular, generative, non-derivational, monostratal, unifica-
tion-based grammatical approach, which aims at full coverage of the facts of any language under 
study without loss of linguistic generalizations within and across languages. 

  
Fried ja Östman (2004: 23–25) ovat kuvanneet näitä periaatteita lähemmin. Ensinnäkin kon-
struktiokieliopin modulaarittomuus (en non-modularity) tarkoittaa sitä, ettei kielen eri osajärjes-
telmiä eroteta jyrkästi toisistaan, saati että muoto, merkitys ja funktio olisivat itsenäisiä ja 
irrallisia kielen lohkoja. Kompleksinen kielellinen ilmaus ymmärretään pikemminkin holistisek-
si kokonaisuudeksi, johon sisältyy monenlaista lingvististä tietoa aina materiaalisista ominai-
suuksista pragmatiikkaan saakka.  
 Toisekseen konstruktiokielioppi mieltyy generatiiviseksi ja upottuu näin chomskylaiseen 
traditioon. Generatiivisuus ymmärretään kuvauksessa perinteisellä tavalla: malli pyrkii kuvaa-
maan kieliopilliset ilmaukset ja vain ne, ja lisäksi tavoitteena on formalisoida ilmaukset tarkasti 
ja eksplisiittisesti. Konstruktiokielioppi tavoittelee ekonomisia yleistyksiä sen sijaan, että se 
tyytyisi ainoastaan listaamaan ilmiöitä. 
 Konstruktiokieliopissa ei käytetä toisinkirjoitussääntöjä (A –> B), joissa alemman, 
atomistisemman tai perustavammasta yksiköstä johdetaan toisen tason yksiköitä. Tähän ideaan 
viittavat määritelmän adjektiivit non-derivational ja monostratal. Kieliopissa ei ole derivaa-
tiotasoja, transformaatioita eikä siirtosääntöjä, vaan kaikki kieleen sijoittuva informaatio on 
ikään kuin nähtävissä samalla representaatiotasolla ”pintarakenteessa”. Siten konstruktio ei 
generoi reaalisia ilmauksia eli konstrukteja, vaan se paremminkin määrittelee niiden rakenteen ja 
”oikeuttaa” (en licence) niiden olemassaolon. 
 Konstruktiokielioppi on unifikaatiokielioppi. Unifikaatio tarkoittaa lyhykäisesti sanottu-
na sitä, että konstruktioihin liittyvien luonnehdintojen yhtenä tarkoituksena on kuvata sitä, miten 
ja millä ehdoin konstruktiot liittyvät toisiinsa. Unifikaatio ilmentää siis komponenttien yhdisty-
mispotentiaalia uusiksi konstrukteiksi. 

2.2.2 Konstruktion määritelmiä  

Termillä konstruktio on konstruktiokieliopeissa teoreettinen status, joskin konstruktion määri-
telmät poikkeavat toisistaan jonkin verran eri viitekehyksissä. Toisaalta on korostettava sitä, että 
määritelmät puhuvat paljolti samoista asioista, niin että kielen perusolemuksesta välittyy melko 
yhdenmukainen kuva. 
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 Konstruktiokieliopin käsityksen mukaan kieli rakentuu konstruktioista. Konstruktio on 
periaatteessa kielen ainoa yksikkö, ja se ”yhdistää leksikaalisen, syntaktisen, semanttisen ja 
pragmaattisen informaation” (Kay 1997: 157). Fried ja Östman (2004: 18) luonnehtivat kon-
struktiota yleisessä mielessä näin: 
 

A construction is an abstract, representational entity, a conventional pattern of linguistic struc-
ture that provides a general blueprint for licensing well-formed linguistic expressions. 

 
Toisaalta konstruktiokieliopissa käytetään myös termiä grammaattinen konstruktio viittamaan 
nimenomaan syntaktisiin rakenteisiin. Fillmore (1988: 36) luonnehtii asiaa seuraavasti: 
 

By grammatical construction we mean any syntactic pattern which is assigned one or more con-
ventional function in a language, together with whatever is linguistically conventionalized about 
its contribution to the meaning or the use of structures containing it. 

 
Konstruktiokielioppi tähtää konstruktioiden kattavaan kuvaukseen. Konstruktioiden ja niiden 
kuvauksen ajatellaan heijastelevan puhujan kielellistä tietovarantoa ja resursseja, jotka ovat 
hallittavissa kielen käytössä. Tämän kokoavat Fried ja Östman (2004: 23) yhteen seuraavasti: 
 

In summary, constructions are generalizations which represent all the pieces of conventional or 
idiosyncratic language and which speakers have to know directly. What speakers have to ’figure 
out’ are (i) the ways in which those constructions can be combined with other constructions, and 
(ii) the ways in which particular lexical items fit in them.  

 
Grammaattiseksi konstruktioksi kutsutaan symbolisia kielellisiä yksiköitä (en symbolic sign), 
joiden laajuus voi vaihdella tarkastelun näkökulman mukaan. Termin konstruktio käyttö ei siis 
rajoitu millekään tietylle kielen analyysitasolle, vaan konstruktio voi viitata kaikenlaajuisiin 
yksiköihin, esim. morfeemeihin, sanoihin, lausekkeisiin, lauseisiin ja teksteihin. Olennaista on, 
että konstruktio on abstraktinen entiteetti, kielellisen rakenteen konventionaalinen malli, jonka 
mukaan voi toteuttaa (license) kielellisiä ilmauksia. Konkreettisia kielellisiä ilmauksia kutsutaan 
konstrukteiksi (en constructs). (Fried ja Östman 2004: 18–23) 
  Goldbergin (1995: 4) konstruktion määritelmä on muodoltaan äskeistä formaalimpi, ja 
se pyrkii ottamaan kantaa myös uusien konstruktioiden muodostumismekanismiin. Hän määrit-
telee konstruktion seuraavasti: 
 

C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si>, such that some aspects of the Fi or 
some aspect of  Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other previously 
established constructions. 

 
Goldbergin määritelmän mukaan konstruktio on entiteetti, jossa muotoa ja merkitystä ei voi 
kompositionaalisesti johtaa konstruktion osista tai muista konstruktioista. Määritelmä on 
tarkoitettu yleispäteväksi niin, että se koskee kaikenlaajuisia kielen elementtejä morfeemeista 
teksteihin ja diskurssimalleihin. Funktionalististen teorioiden tapaan Goldberg (1995: 7) 
korostaa leksikon, syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan jatkumoluonteisuutta. 
 Goldbergin määritelmä on herättänyt myös kriittistä keskustelua. E. Penttilä (2006: 16) 
pitää määritelmää jonkin verran ongelmallisena sen yleispätevyyden vuoksi: käsite joka kattaa 
kaiken ei yleensä selitä mitään.  Konstruktiokieliopin kaltaisessa kuvausmallissa päädytään 
herkästi sangen yleisiin termeihin, koska tavoitteena on esittää kielen osajärjestelmät yhdentävä 
kuva kielestä. 
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 E. Penttilän mukaan ongelmia kehkeytyy muun muassa siitä, että muoto–merkitys-parit 
poikkeavat toisistaan sen mukaan, millaiset kielelliset ainekset muodostavat konstruktion. 
Morfeemeista koostuvat konstruktiot ovat tyypillisesti toisenlaisia verrattuna esimerkiksi 
sanoista tai lausekkeista koostuviin yksiköihin. Konstruktion semanttiset ja rakenteelliset 
ominaisuudet vaihtelevat rakenteittain ja tapauksittain. 
 Nikanne (2004: 198–199) taas on kritisoinut Goldbergin määritelmää siinä, ettei sen 
perustella käy selväksi, kuinka kompleksinen syntaktisen rakenne muokkautuu osasistaan 
silloin, kun pari <Fi, Si> ei ole konstruktio. Jotta Goldbergin määritelmä pätee, kuvaukseen pitää 
ottaa mukaan syntaktis-semanttinen systeemi, joka kuvaa konstruktion esittymisen konseptuaali-
sena entiteettinä. Muussa tapauksessa konstruktiota riittää kuvaamaan seuraava määritelmä: C is 
a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si>. Toisaalta Nikanne pitää konseptuaali-
sen semantiikan käsitystä konstruktiosta hyvin samanlaisena Goldbergin käsityksen kanssa. 
 Myöhemmissä tutkimuksissa Goldberg (2006: 3) on poistanut konstruktion määritelmäs-
tä ei-ennustettavuuden kriteerin ja ottanut tilalle konventionaalisuuden vaatimuksen: konstrukti-
ossa muodon ja merkityksen välinen suhde on vakiintunut. Tämänkaltaista konstruktion 
määritelmää on käyttänyt Kotilainen (2007: 13, 16): konstruktio on vakiintunut muodon ja 
merkityksen yhdistelmä. 

2.3 Kognitiivinen kielioppi  

2.3.1 Konventionaaliset kielelliset yksiköt  

Kognitiivinen kielioppi on (perusteista erit. Langacker 1987; 1991a, 1991b) kieliteoria, joka 
korostaa toisaalta kielen elementtien yksiköitymistä vakiintuneiksi ilmauksiksi, toisaalta taas 
kielen proseduraalista luonnetta. Kielioppia kuvataan yleisluonteisesti konventionaalisten 
kielellisten yksiköiden järjestyneeksi luetteloksi (Langacker 1987: 57; P. Leino 1993: 61).  
 Yksikkö on kielellinen rakenne, jonka kielenpuhuja hallitsee läpikotaisin (Langacker 
1987: 57–58). Hän voi käyttää yksikköä automaattisesti ilman osista kokoamisen vaivaa ja 
konstruktiivista ponnistelua. Yksikkö on haettavissa suoraan käyttöön. Kieleen kuuluu siis 
valmiiksi pakattuja kokonaisuuksia, joita puhuja voi hakea rakenne- ja ilmausvarastosta. 
Yksikön käytöstä on muovautunut kognitiivinen rutiini (Langacker 1991a: 15). 
 Yksiköityminen näkyy kaikilla kielen tasoilla. Kielen äännejärjestelmä muodostaa 
natiiville puhujalle yksikköjärjestelmän, samoin kuin keskeiset muoto-opilliset ja syntaktiset 
rakenteet. Kieleen on vakiintunut myös idiomaattistuneita ja fraasiutuneita rakenteita, jotka ovat 
valmiita otettavaksi käyttöön muistista ilman prosessoinnin vaivaa. Esimerkiksi ilmaukset päivä 

päivältä, uudelleen ja uudelleen ja pojat on poikia ovat konventionaalisia kielellisiä yksiköitä, 
joita ei koota osistaan. 
 ”The grammar of a language is a characterization of established linguistic convention”, 
kuvaa Langacker (1987: 62) kielioppimalliaan. Kieleen syntyy yksiköitä konventionaalistumisen 
kautta. Konventionaalisuus merkitsee sosiaalisesti jaettua ja tunnistettua tietoa kielen resursseis-
ta. Ilmauksesta tai rakenteesta tulee yksikkö vasta silloin, kun se saavuttaa puheyhteisöllisen 
levikin. 
 Mutta mikä tärkeintä, yksikön ja epäyksikön väliset erot ovat aste-eroja, ja puhujien 
ilmauspotentiaali sijoittuu konventionaalistumisjatkumolle, jossa ei aina ole selviä rajakohtia. 
Näin muodoin puhujien kielellisten yksiköiden varasto ei ole identtinen, eivätkä he välttämättä 
tunnista samoja yksiköitä perustapauksia lukuun ottamatta. 
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2.3.2 Rakenneskeema  

Skeeman käsite on keskeinen havainnointia, kategoriointia ja kognitiivista prosessointia 
sivuavissa psykologian analyysivälineistöissä (termin historiasta ja tieteenalojen välisistä 
yhteyksistä ks. Onikki 1994). Skeema on keskeinen käsite myös kognitiivisessa kieliopissa, jos 
kohta skeema esiintyy siinä kahdessa hyvin erilaisessa roolissa (P. Leino 1994: 23; Onikki 1994: 
113–127). 
 Ensinnäkin Langacker perustaa käsityksensä pitkälti Johnsonin ja Lakoffin ajatuksiin 
mielikuvaskeemoista (mielikuvaskeemoista esim. Lakoff–Johnson 1980; Johnson 1987;  Lakoff 
1990, ks. myös jakson IV lukua 1.1). Mielikuvaskeemat ovat perusluonteisia, arkkityyppisiä 
hahmotuksen malleja, joihin ihmisen tekemät käsitteistykset perustuvat. Muun muassa kognitii-
viset alueet jäsentyvät pitkälti mielikuvaskeemojen perusteella (Langacker 1991: 399). Niinpä 
esimerkiksi spatiaaliselle kognitiiviselle alueelle sijoittuva liike hahmottuu usein abstraktin 
LÄHDE-VÄYLÄ-KOHDE-skeeman mukaan, jolloin esim. paikallissijat voivat rajata liikkeen 
”lähteen” ja ”kohteen”: Pekka hiihti koulusta kotiin. 

Skeema ja skemaattisuus tarkoittavat Langackerin teoriassa kielellisistä ilmauksista teh-
tyjä yleistystä eri abstraktiotasoilla (Onikki 1994: 126). Skeema ymmärretään tällöin isomorfi-
seksi toteutumiensa kanssa. Se häivyttää konkreettisten ilmausten väliset erot, mutta sisältää 
niiden yhteiset piirteet. Toisaalta toteutumat kuvaavat ilmiön yksityiskohtaisemmin kuin niistä 
pelkistetty skeema. (P. Leino 1994: 24.) 
 Skeema on kognitiivisessa kieliopissa rakenteen esitykseen tähtäävän ”säännön” vastine. 
Kielen rakenne voidaan esittää skemaattisina yksiköinä, jotka kuvaavat abstraktisesti toteumien-
sa rakenteen. Tätä skeeman käsitteen painotusta kuvaa seuraava Langackerin määritelmä (1987: 
hakemisto s.v. schema): 
 

Structure A is a schema with respect to structure B when A is compatible with the specifications 
of B but characterizes corresponding entities with less precision and detail. 

 
Skeemat eivät toimi ilmauksia ennustavina sääntöjärjestelminä, vaan ne paremminkin luetteloi-
vat kielen konventionaalistuneet yksiköt. Luettelo on järjestynyt sikäli, että yksiköt toimivat 
toistensa osina (Langacker 1987: 73). Skemaattinen rakenne on itse asiassa abstraktinen 
tietorakenne, joka ”avaa paikan” toteutumalle. Suomen kielen konventionaalistunut ilmaus 
päivä päivältä voidaan pelkistää rakenneskeeman avulla vaikkapa seuraavasti: SUBSTnom 
SUBSTabl. 
 Tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että konstruktiokieliopin käsite 
konstruktio vastaa paljolti kognitiivisen kieliopin rakenneskeemaa (P. Leino 2001: 14; J. Leino 
2003: 97–98). Myös Langacker (2005:168; 2008: luvut 6 ja 7) on käyttänyt konstruktiota 
yleisterminä, joka vastaa rakenneskeemaa. Ison suomen kieliopin termi muotti rinnastuu niin 
ikään rakenneskeemaan. 

2.4 Prototyyppiteoria  

Prototyyppiteoria on merkittävä kielenkuvaukseen vaikuttanut kognitiivisen psykologian 
suuntaus, joka on tullut erottamattomaksi osaksi kielitieteellistä ajattelua 1970-luvulta lähtien 
(perusteista erit. Rosch 1973, 1975, 1977a, 1977b ja 1978). Prototyyppiteoria nostaa keskeiseksi 
huomion kohteeksi sen, miten ihminen käyttäytyy havaintopsykologisesti kategorioidessaan 
maailmaa ja sen ilmiöitä. Keskeinen ontologinen periaate on se, etteivät kategoriat esiinny 
maailmassa ihmisestä riippumattomina ”objektiivisen todellisuuden” heijastumina, vaan ne 
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jäsentyvät systeemeiksi psykologisen havaintoaparaatin välityksellä. Ihminen siis muovaa 
kategoriat, ei luonto. 
 P. Leinon (1993: 38) mukaan teorian ”perustana on se, ettei maailma ole jäsentymätön 
vaan siinä on tihentymiä, eri ominaisuuksien kimppuja, jotka antavat pohjan luokitukselle”. 
Prototyyppi on luokan edustava jäsen, jonka ympärille kategoria rakentuu (Rosch 1977a: 30, 
Rosch 1977a: 214). Edustavat jäsenet mieltyvät ihmisen havaintomaailmassa luokan ”tyypilli-
siksi tapauksiksi”, ja ne sijoittuvat luokan keskiöön kauimmaksi sekä saman kategorian epätyy-
pillisistä että muiden kategorioiden alkioista. Langacker (1991: hakemisto s.v. prototype) kuvaa 
prototyyppiä seuraavasti: 
 

That unit in a schematic network which is naturally most salient, most often thought of, most 
likely to be chosen as representative of the category. 

 
Tehdessään kategoriointipäätelmiä ihminen suhteuttaa uutta vanhaan; kognitiossa keskeinen 
toimii luokittelun mittapuuna. Uudet ilmiöt assosioituvat ja suhteutuvat luokittelussa prototyyp-
peihin, minkä vuoksi olemassa olevaa luokkajärjestelmää ei tarvitse koko aikaa muuttaa (Taylor 
1989: 40–46). 
 Prototyyppiteoriassa on kielitieteellisen ajattelun kannalta kaksi hyvin olennaista asiaa: 
ilmiöiden jatkumoluonteisuus ja luokkajäsenyyden asteittaisuus. Kategoria representoituu ennen 
muuta prototyypin perustella, mistä tietysti seuraa, etteivät kaikki luokan jäsenet ole yhtä 
keskeisiä luokan hahmotuksen kannalta. Syntyy asteittaisuutta ja jäsenyysasteen eroja. 
 Luokkajäsenyyden asteen toteaminen on inhimillistä, tilanteista päättelytoimintaa, jonka 
tulos voi kummuta monestakin lähteestä. Yleinen lainalaisuus on kuitenkin se, että mitä 
kauemmas prototyyppisistä tapauksista siirrytään, sitä enemmän luokkajäsenyyden aste puhut-
taa. Ilmiöiden jatkumoluonteisuus syntyykin juuri kategorioinnin varianssista, jota voidaan 
yksittäistapauksissa todentaa kokeellisesti ja tilastollisesti mutta joka useissa tapauksissa 
kuitenkin jää praktisen päättelyn ja henkilökohtaisen tuntuman varaan. 
 Ilmiöiden jatkumoluonteisuudella on vaikutuksia sekä kategorian sisäiseen että kategori-
oiden väliseen hahmottumiseen. Lakoff (1987) on luonnehtinut prototyyppiteoriaa seikkaperäi-
sesti, ja hänen luonnehdinnoistaan (s. 56) voi poimia pari tämän työn kannalta merkittävää 
kategorioiden piirrettä. Ensinnäkin joidenkin kategorioiden rajat toisiin kategorioihin nähden 
ovat sumeat, vaikka kategorioilla sinänsä on keskeiset jäsenet ja luontaiset jäsenyysasteet. 
Tämän työn esimerkistöä hyödyntääkseni leksikaalisen ja syntaktisen toiston raja on välistä 
ohuen ohut. Täysin kiteytynyt ilmaus päivä päivältä nimittäin rinnastuu käytännössä lekseemiin, 
kun taas monet muut saman konstruktion ilmaukset hahmottuvat selvemmin syntaktiseksi 
yksiköksi.  
 Toisekseen Lakoffin mukaan on olemassa selvärajaisia luokkia, mutta niiden jäsenten 
välillä on tyypillisyyseroja. Esimerkiksi konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ on rakenteellisesti täysin 
selvä luokka, mutta sen tuottamien ilmausten välillä on selviä statuseroja (ks. liitteen 2 tauluk-
koa VI). Statusero liittyy muun muassa esiintymisfrekvenssiin. Taajaan toistuvat temporaaliset 
fraasit – paitsi että ne lähestyvät lekseemiä – myös ”edustavat” luokkaa ja sen ominaisuuksia. 
Taajaan toistuvat ilmaukset mielletään helpommin fraaseiksi, ja luokka tavallaan rakentuu 
näiden ilmausten ympärille. 
 Prototyypin ja (rakenne)skeeman keskinäinen suhde sekä käsitteiden erot ja yhtäläisyydet 
ovat herättäneet keskustelua (ks. esim. Raukko 1994: 47–48; Onikki 1994: 116–120). P. Leino 
(1991: 107–108) nostaa keskusteluun ”abstraktisen” ja ”konkreettisen” prototyypin tulkintaa. 
Konkreettisesti tulkittuna prototyyppi on luokan edustava toteutuma, jolloin muut jäsenet 
liitetään luokkaan sen perusteella, että niissä havaitaan yhtäläisyyksiä prototyypin kanssa. 
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Toisekseen abstraktisesti käsitettynä prototyyppi on skemaattinen esitys luokan ytimestä, jolloin 
se kattaa luokan edustavat jäsenet. Skeema taas on selvästi abstraktinen kuvaus, joka sulkee 
sisäänsä kaikki luokan jäsenet. Se kuvaa luokan toteutumien yhteiset ominaisuudet, eli se on 
kategorian jäsenet yhdentävä kokonaisuus. 
 Langacker (1987: 371; 1991: 271–272) puolestaan korostaa sitä, että luokittaa voi 
periaatteessa sekä prototyypin että skeeman avulla ja että nämä kaksi luokitustapaa kuuluvat 
yhteen ja ovat paremminkin yhtenäisen ilmiön eri puolia. Prototyyppiin perustuvassa luokittelus-
sa muut elementit liitetään kategoriaan sen perusteella, millaiseksi niiden vastaavuus havaitaan 
prototyyppiin nähden; jäsenyys perustuu samanlaisuuden asteeseen. Skeema sitä vastoin on 
abstraktio. Se sisältää kaiken sen, mikä on yhteistä luokan jäsenille. Skeema ”sovittaa yhteen” 
spesifisemmät ja yksityiskohtaisemmat luokan toteutumat. 

3 Kokoava katsaus: toistokonstruktion keskeiset piirteet 

Toistokonstruktion materiaalisista eli muotoon ja rakenteeseen liittyvistä piirteistä voi erottaa 
kaksi puolta. Ensiksikin konstruktiosta voi kuvata toistoon liittyvät piirteet, toisekseen rakennet-
ta voi tarkastella muiden kielellisten rakennepiirteiden valossa. 

3.1 Toistoon liittyvät piirteet  

Toistoa silmällä pitäen voi todeta, että toistokonstruktiot lukeutuvat syntaktisen toistoon ja 
niissä esiintyvä toisto on leksikaalista. Toiston materiaalisista ominaisuuksista voi nostaa esiin 
sen, että tyypillisessä toistokonstruktiossa 
  

• toistetut leksikaaliset elementit ovat peräkkäin (kaikki kaikessa) tai niiden väliin sijoit-
tuu morfeemi (mies kuin mies) tai joskus useampia (X ja vielä kerran X) 

• leksikaalinen elementti toistuu (tyypillisesti) kerran (päivä päivältä, *päivä päivä päi-
vältä) 

• esiintyy sekä identtistä (uudelleen ja uudelleen) että ei-identtistä (päivästä päivään) 
toistoa ja 

• toisto on rakenteen konstruktiomaisuuden takia ”pakollista” ja ”tarkoituksellista”. 

3.2 Yleiset kielelliset rakennepiirteet  

Toistokonstruktiosta voi erottaa yleisiä kielellisiä rakennepiirteitä samaan tapaan kuin muistakin 
kielellisistä rakenteista.  Näistä voi erottaa viisi keskeistä kohtaa. 
  
1. Toistokonstruktio on abstraktio 
 

Toistokonstruktio on skemaattinen yleistys. Se on kieliopillisesti vakiomuotoinen syntaktinen 
rakennetyyppi, johon voi sijoittaa kaksi samaa lekseemiä. Samanlaisia abstraktioita tai ”hahmo-
ja” ovat muun muassa syntaktiset peruslausetyypit. Toistokonstruktio voi tuottaa ilmauksia sa-
malla lailla kuin esimerkiksi johdostyyppi tuottaa johdoksia. Toistokonstruktiosta voi periaat-
teessa käyttää monia nimiä. Samaviitteisiä tai jokseenkin samaviitteisiä termejä ovat ainakin ra-
kenne, ilmaustyyppi, (rakenne)skeema, muotti ja (pari)formula. 

 
  
2. Konkreettiset ilmaukset ovat konstrukteja eli toteutumia.  
 

Konstrukteja on monenstatuksisia. Toteutuma on monesti liian yleinen nimitys koko rakenne-
tyypin tuottamalle ilmauskirjolle ennen kaikkea siksi, että joukossa on eriasteisesti fraasiutuneita 
ilmauksia. Toteutumalla on tilanne- ja tapauskohtaisesti muitakin nimityksiä. Tässä työssä tär-
keä termi on fraasi. 
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3. Toistokonstruktiot voivat olla autonomisia tai osa valenssipotentiaalia. 
 

Toistokonstrukti voi olla autonominen sikäli, että ilmaus voi muodostaa yksin muun muassa lau-
suman (tein minkä tein). Toisaalta varsinkin adverbimaiset konstruktit ovat tyypillisesti osana 
laajempaa syntaktista kontekstia, jolloin ne edelleenkonstruktoituvat syntaktisten valenssisuh-
teidensa mukaan laajemmiksi yksiköiksi. Näin muodoin toistokonstrukti voi olla esimerkiksi 
verbin täydennyksenä (Tieto kulkee suusta suuhun). 

  
4. Konstruktioita luokitetaan materiaalisten ominaisuuksien perusteella.  
 

Toistokonstruktiot erotetaan toisistaan muodon ja rakenteen perusteella. Konstruktio on mentaa-
lisen kieliopin tietorakenne, mutta sen kautta ei luodata suhteita kognitioon, havaintopsykologi-
aan eikä muihin vastaaviin alueisiin. Konstruktion avulla ei myöskään pyritä selittämään kielen, 
mielen ja kulttuurin suhteita. 

 
5. Konstruktiolla on skemaattinen merkitys. 
 

Vaikka konstruktio erotetaan materiaalisten piirteiden perusteella, abstraktiolla on skemaattinen 
merkitys. Esimerkiksi konstruktio X ja X voi saada lekseeminsä monesta sanaluokasta, niin että 
skeeman merkitykseksi jää ’merkityksen lisääminen rinnastuksen avulla’ (mappi ja mappi, lau-
laa ja laulaa, uudelleen ja uudelleen). Konstruktion tuottamilla ilmauksilla on vaihtelevia se-
manttisia, pragmaattisia ja retorisia tehtäviä (ks. jaksoa IV). Pidän nämä erillään muodon kuva-
uksesta, enkä yritä upottaa kaikkea kielellistä informaatiota konstruktion kuvaukseen (vrt. esim. 
CxG). 

3.3 Toistokonstruktion notaatio ja siihen liittyvä terminologia  

Toistokonstruktio on abstraktio, jonka toteutumat eli konstruktion kieliopillisen rakenteen 
mukaiset ilmaukset ovat konstrukteja. Konstruktin status voi vaihdella kielijärjestelmässä. 
Konstrukti voi olla esimerkiksi fraasi, tai se voi olla uusmuodoste. 
 Konstruktioon sijoittuu sekä kiinteitä että varioivia kielellisiä aineksia. Kiinteät ainekset 
ovat konstruktion vakioita eli konstantteja ja varioivat ainekset konstruktion muuttujia eli 
variaabeleita (vrt. Kuusi 1963). Vakioita esiintyy konstruktiossa monilla kielen rakenteen 
tasoilla. Vakiot ovat tyypillisesti kieliopillisia, relationaalisia kielen elementtejä tai niiden 
sukuisia vapaita muotoja (ja, kuin, -ssA). Muuttujat ovat tyypillisesti leksikaalisia aineksia. 
Vakiot voivat olla myös sanoja. Sana toiseen on vakio sellaisissa ilmauksissa kuin päivästä 

toiseen, illasta toiseen, ja vastaavasti konjunktio ja on vakio konstruktiossa X ja X. Itsenäisinä 
sanoina toimivia vakioita voi kutsua leksikaalisiksi vakioiksi ja vakioina toimivia sidonnaisia 
morfeemeja kieliopillisiksi vakioiksi. 
 Merkitsen konstruktion muuttujia ja niihin liittyviä kieliopillisia aineksia kapiteelikirjai-
min merkityillä luonnollisen kielen ilmauksilla. Tällöin konstruktion leksikaalinen muuttuja 
liittyy sidonnaiseen morfeemiin, konstruktion toteuttava sana on tiettyä sanaluokkaa ja sen 
kieliopillisen muodon voi päätellä mallisanasta. En siis erottele kieliopillista konstanttia 
leksikaalisesta variaabelista. Menettely perustuu puhtaasti luettavuuden parantamiseen, eikä 
ratkaisulla ole muita perusteita. Malli-ilmausten käyttö syntaktisten abstraktioiden kuvaamisessa 
perustuu itse asiassa aivan samaan ajatukseen kuin taivutustyyppien havainnollistaminen 
mallisanojen avulla (nalle-tyyppi jne.).  
 Esimerkiksi konstruktioissa PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ variaabelina on 
varsinaisesti sanan päivä kohdalle sijoittuva lekseemi, kun taas sijamorfeemit stA, Vn ja ltA ovat 
konstantteja. Sanatason konstantteja käsitellään toisin: ne merkitään konstruktiossa kursivoituna. 
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Siten esimerkiksi konstruktiossa ILTA ILLAN jälkeen leksikaalisia variaabeleita edustaa merkintä 
ILTA ILLAN, kun taas jälkeen on konstruktion konstantti. 
 Periaatteena siis on, että kapiteelilla osoitetun leksikaalisen muuttujan sijamuodon voi 
päätellä mallisanasta ja toisaalta kursiivilla esitetty vakio on konstruktiossa aina samassa 
muodossa. Mallisanojen osoittamista muodoista on paikoin poikkeuksia, ja ne johtuvat lähinnä 
morfosyntaksista. Esimerkiksi konstruktion ILTA ILLAN jälkeen etujäsen voi saada objektina 
genetiivisijan: Panin marjan marjan jälkeen suuhuni. Toisaalta vaikkapa konstruktio MIES kuin 
MIES voi olla useissa lauseenjäsentehtävissä, ja sen lekseemeillä on useita taivutusmuotoja: 
Maila painaa ukolla kuin ukolla jne. 
 Konstruktiot voidaan tietenkin esittää myös muulla tavoin, esimerkiksi formaaleina 
kaavoina. Ilmaus päivä päivältä voidaan abstrahoida toteutuman sanaluokan ja rakenteen sijojen 
mukaan kaavaksi SUBSTnom SUBSTabl. Nuolen avulla voi osoittaa toteutuman syntymistä konstruk-
tiosta, SUBSTela SUBSTill  –> päivästä päivään.  
 Konstruktion toteuttava sana on konstruktion lekseemi. Konstruktion ensimmäinen 
leksikaalinen komponentti on etujäsen, jälkimmäinen takajäsen. Esimerkiksi ilmauksessa 
päivästä päivään sana päivästä on etujäsen ja päivään vastaavasti takajäsen. 
 Termi konstruktio tarkoittaa (rakenne)abstraktiota ylimalkaan. Konstruktiot voivat olla 
sisäkkäisiä ja erota toisistaan skemaattisuuden asteen nojalla. Hyvin skemaattinen esitys, 
”superskeema”, kertoo vähän konkreettisesta maailmasta, mutta sopii toisaalta yleispätevyytensä 
takia usean ilmauksen nimittäjäksi. Esimerkiksi konnektiivikonstruktioiden skemaattinen muoto 
on X konnektiivi X, mutta sen perusteella tiedämme kovin vähän alakonstruktioiden merkityksistä. 
 Jos konstruktio on tarpeen merkitä niin skemaattisena, ettei luonnollisen kielen ilmaus 
sovi tarkoitukseen vaikkapa lekseemin sanaluokkavariaation takia, käytän leksikaalisen variaa-
belin paikalla X:ää. Esimerkiksi ilmauksen uudelleen ja uudelleen taustaksi asettuvan konstruk-
tion voi pelkistää ylimmällä tasolla muotoon X ja X. Sanatason vakiot esitän tällaisissa tapauk-
sissa kursivoituna niin kuin muutoinkin. 
 Konstruktiolla voi olla alarakenteita, joita voi kategorioida eri tavoin eri tarkoituksiin. 
Tärkeä syy skematisoida alarakenne on esimerkiksi tietyn toteutumaryhmän erikoiskäyttö. 
Verbintoiston kuvaamisessa tarvitaan alarakenteita muun muassa sen tähden, että tempus ja 
persoona liittyvät olennaisesti toistoilmauksen tehtävään. 
 Spesifioin alaindekseillä alarakenteen laatua. Konstruktion X ja X alarakenne on V ja V, 
jolla on edelleen alarakenteena konstruktio V prees ja V prees –> laulaa ja laulaa ja  Vimpf ja Vimpf –
> lauloi ja lauloi. Toisaalta skemaattisella konstruktiolla X mi- X on alarakenteena verbimuotoja 
yhdistävä V mi-V, jolla on edelleen alarakenteena persoonamuodon mukaan erotettu V1.p ja V1.p –
> Luen mitä luen. 
 Konstruktion toteuttavan lekseemin sanaluokan mukaan voidaan erottaa toisistaan 
yleiskonstruktiot ja erikoiskonstruktiot. Yleiskonstruktioon sopii usean sanaluokan lekseemi, 
mitä havainnollistaa kirkkaimmin rakennetyyppi X ja X, johon sopivat käytännössä kaikkien 
sanaluokkien sanat (mappi ja mappi, laulaa ja laulaa, juuri ja juuri jne.). Erikoiskonstruktio 
hyväksyy ainoastaan yhden sanaluokan sanoja (suuren suuri). Sijapredikaattikonstruktiot ovat 
järjestään erikoiskonstruktioita, kun taas konnektiivikonstruktioissa on runsaasti yleiskonstrukti-
oita (ks. liitettä 1). Termit yleiskonstruktio ja erikoiskonstruktio liittyvät luonnollisesti myös 
produktiivisuuteen. Yleiskonstruktio on yleensä produktiivisempi, eli se tuottaa enemmän 
ilmauksia, koska sen lekseemiksi käyvät monen sanaluokan sanat. 
 Termi hapaksi tarkoittaa lekseemiä, joka esiintyy tutkimukseen valitussa korpuksessa 
kerran (esim. Nikolaev ja Niemi 2008: 525). Kutsun tässä kerralliseksi ilmaukseksi sellaista 
konstruktia, joka esiintyy aineistossa vain kerran. Uudet konstruktion tuottamat ilmaukset ovat 
uusmuodosteita, ja korpuksen kerrallinen ilmaus on kuulijan kannalta usein juuri uusmuodoste. 
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 Mitkä ilmaukset abstrahoidaan konstruktioksi? Periaatteessa mikä tahansa ilmaus, 
yksittäinen fraasikin, voidaan esittää skemaattisena konstruktiona, kyseessähän on vain syntakti-
sen rakenteen kuvaus. Tässä työssä olen päätynyt siihen ratkaisuun, että myös epäproduktiivinen 
eli vain fraaseja sisältävä rakennetyyppikin voi saada notaatiossa konstruktion aseman. Näin 
olen menetellyt ensinnäkin silloin, jos ratkaisu helpottaa luettavuutta ja edistää asian käsittelyä. 
Toisekseen olen valinnut tämän ratkaisun siinä tapauksessa, että konstruktit ovat kiintoisia 
tutkimusasetelman kannalta (esim. konstruktio KÄSI KÄDESSÄ). 
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IV IKONISUUS JA TOISTON TEHTÄVÄT  

1 Toisto ja ikonisuus 

Ikonisuus tarkoittaa yleisessä merkkiopissa kuvamaisuutta, ja ikoni on vastaavasti merkki, joka 
on yhdennäköinen kuvattavan kohteen kanssa. Ikonisuuden ja toiston välisiä suhteita on pohdittu 
muun muassa reduplikaatiota käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Kiyomi 1993; Niepokuj 1997; 
Lindström 1999; Schmidt 2002), mutta toisaalta samasta ilmiöstä on puhuttu myös ilman 
ikonisuuteen liittyvää terminologiaa (esim. Persson 1974; Lakoff ja Johnson 1980). Tutkimus-
kirjallisuudesta syntyy se käsitys, että itse kuvattava ilmiö on paljolti sama ja ainoastaan 
terminologia vaihtelee. 
 Käsittelen tässä luvussa toiston ja ikonisuuden välistä yhteyttä. Koetan löytää periaatteita 
ja alustavia vastauksia siihen, mitkä ovat toiston ja sen ilmaisemien merkitysten yleiset vastaa-
vuudet. Ennen kaikkea pyrin pohjustamaan sitä, miten diagrammaattinen ikonisuus toimii 
kasvualustana monille semanttisille, pragmaattisille ja retorisille ilmiöille. 

1.1 Diagrammaattinen ikonisuus  

Kielen ikonisuus on enimmäkseen diagrammaattista. Haiman (1980, 1983, 1985) on käsitellyt 
kielen ikonisuutta eritoten kielen lauserakenteen kannalta. Hänen (1985: erit. 9–18) keskeinen 
väitteensä on, että kieli on kuin diagrammi. Kielet ovat muiden diagrammien tapaan homologi-
sia eli yhteneväisiä niiden käsitteiden kanssa, joita ne representoivat. Kielelliset rakenteet eivät 
ole arbitraarisia, vaan ne heijastelevat pikemminkin ajatusten, havaintojen ja maailman kuvaa. 
 Pluraalisuuden eli monikollisuuden osoittaminen havainnollistaa kielen diagrammaatti-
suutta. Kielen universaali piirre on, että monikolla on aina kieliopillinen merkitsin, mikä ei 
yleensä päde yksikköön. Greenberg (1966: 94) on pukenut tämän seuraaviksi sanoiksi: ”There is 
no language in which the plural does not have some non-zero allomorphs, whereas there are 
languages where the singular is expressed only by zero.” Monikon merkitseminen on siis 
diagrammaattista suhteessa yksikköön, sillä kielenulkoisen paljouden lisääntyminen kasvattaa 
myös kielen rakenteellista massaa. Tämä näkyy myös suomen kielen monikossa: yksiköllisestä 
sanasta talo saadaan monikko talot lisäämällä elementti, monikon t. 
 Myös toisto yhdistyy monikollisuuden osoittamiseen. Niepokuj (1997: 67) on havainnut, 
että monikollisuuden osoittaminen selvästi yleisin ikoniseksi katsottava reduplikaation tehtävä. 
Esimerkiksi malaijin kielessä voi yksiköllisestä substantiivista tehdä monikon toistamalla 
vartalon täydellisenä, orang ’ihminen’, orang-orang ’ihmiset’ (Karlsson 2004: 103). Toisaalta 
reduplikaatiolla voi osoittaa samassa kielessä myös monikollisen paljouden diversiteettiä 
(Gonda 1949: 178): buron-buron ’erilaisia ~ kaikenlaisia lintuja’. Pluraalisuuden osoittamisen 
erikoistapaukseksi voi katsoa ilmaustavan, jossa reduplikaatio osoittaa resiprookkisen verbipro-
sessin. C. Smith (1997: 108) on raportoinut ngeqin kielestä ilmaustavan, jossa tällainen verbi-
prosessi muodostetaan toistamalla vartalo ja lisäämällä tar-prefiksi, tar-pεt-pεt ’potkia toinen 
toistaan varpaalla’.  
 Siitä, että kielet ovat homologisia käsiterepresentaatioidensa kanssa, syntyy kiinnostava 
yhteys Lakoffin ja Johnsonin metaforateoriaan (1980). Teorian ytimen (erit. s. 3–9)  muodostaa 
ajatus siitä, että metafora ei ole ainoastaan kielen poeettista ja retorista kuorrutusta, vaan koko 
ihmisen käsitejärjestelmä (en conceptual system) on luonteeltaan metaforinen. Metaforinen 
käsitejärjestelmä ohjaa ihmisen toimintaa, ja sen vaikutukset näkyvät ihmisen tavassa saada 
kokemuksia, havainnoida maailmaa, ajatella ja toimia. 
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 Mutta käsitejärjestelmä muodostuu pitkälti tiedostamattoman varaan (Lakoff–Johnson 
1980: 3): ”In most of the little things we do every day, we simply think and act more or less 
automatically along certain lines.” Teorian ytimeen kuuluu termi käsitemetafora. Se on skemati-
soitu käsiterakenne, joka hahmottaa yleisellä tasolla niitä kognitiivisia rutiineja, joita kielenkäyt-
tö mukailee. 
 Toiston näkökulmasta keskeinen käsiterakenne on niin sanottu KANAVAMETAFORA (en 
conduit metaphor), sillä sen avulla pyritään selittämään sitä, miten muoto voi heijastaa kielelli-
siä merkityksiä. Tämä metafora perustuu alun perin Reddyn (1993: erit. 166–171) esittämiin 
ajatuksiin, joista voi tiivistää kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin ideat ovat objekteja, toisek-
seen kielelliset ilmaukset ovat säiliöitä (en containers) ja kolmanneksi kommunikaatio on 
lähettämistä ja vastaanottamista. Viestiessään kielellisesti puhuja ”kääntää” ideat kielellisiksi 
ilmauksiksi (eli säiliöi ne) ja lähettää ne ”kanavaa” myöten kuulijalle, joka dekoodaa ilmauksen. 
 Lakoffin ja Johnsonin (1980: 127–128) mukaan KANAVAMETAFORAN avulla voidaan 
havainnollistaa myös toiston ja sen edustaman sisällön välistä suhdetta. Sikäli kuin KIELELLISET 

ILMAUKSET OVAT SÄILIÖITÄ, ilmausten merkitykset ovat säiliöiden sisältöjä. Jos säiliö on pieni, 
ajattelemme myös sisällön vähäiseksi, ja vastaavasti jos säiliö on suuri, tulkitsemme tällöin 
myös ilmauksen sisällökkääksi. Kun ajatus säiliön koon vaikutuksesta ilmauksen merkityssisäl-
lön määrään sovitetaan yhteen, saadaan käsitemetafora, joka soveltuu myös toiston kuvaami-
seen: ENEMMÄN MUOTOA ON ENEMMÄN SISÄLTÖÄ. 
 Reduplikaatio on Lakoffin ja Johnsonin (1980: 128) mukaan tyypillinen esimerkki 
muodon ja sisällön välisestä suorasta korrelaatiosta. He listaavat myös keskeiset kielelliset 
keinot, jotka toteuttavat tätä periaatetta: 
 

Substantiivin reduplikaatiossa yksiköstä tulee monikko tai kollektiivi. 
Verbin reduplikaatio ilmentää kontinuatiivisuutta tai loppuun saattamista 
Adjektiivin reduplikaatio intensifioi tai enentää 
Pientä tarkoittavan sanan toisto ilmentää deminutiivisuutta. 

 
Havaitaan, että Lakoff ja Johnson käsittelevät itse asiassa kielen diagrammaattisuutta. Toisaalta 
metaforateoria ei ole suinkaan ainoa konteksti, jossa on esitetty melko vastaavantyyppisiä 
ajatuksia toiston ja ikonisuuden suhteista on. Esimerkiksi Moravcsik (1978: 330) päätyy 
esittämään periaatteena, että reduplikoitunut ilmaus kantaa yleensä reduplikoimatonta enemmän 
sisältöä, joka on myös merkitykseltään spesifimpää. Lisäksi myös Persson (1974), Botha (1988) 
ja Lindström (1999) puhuvat samasta asiasta. Palaan näihin tuonnempana. 

1.1.1 Isomorfisuus  

Diagrammaattiseen ikonisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat isomorfisuus ja motivaatio. 
Isomorfisuus tarkoittaa periaatetta ”yksi muoto, yksi merkitys”, minkä Haiman on muotoillut 
isomorfisuushypoteesiksi (1985: 19): 
 

Different forms will always entail a difference in communicative function. Conversely, recurrent 
identity of form between different grammatical categories will always reflect some perceived 
similarity in communicative function. 

 
Isomorfisuushypoteesi tarjoaa otollisen lähtökohdan myös toiston tehtävien tarkastelemiseksi. 
Toisto on muodon samuutta, ja niinpä voi myös olettaa, että erityyppisillä toiston muodoilla ja 
eri rakenteilla on paljon yhteisiä ”kommunikatiivisia funktioita”. Erityyppisellä toistolla ja 
erityyppisillä toistorakenteilla on siis kielessä samankaltaisia tehtäviä. 
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 Isomorfisuuteen liittyy olennaisena kysymyksenä se, mikä on toistoa yhdistävä arkki-
tyyppinen tai universaalinen tehtävä. Onko olemassa universaali toiston diagrammi? Botha 
(1988: 91, 100–103) on esittänyt, että kaikenmoinen reduplikaatio voidaan pelkistää samaksi 
semanttiseksi tulkintasäännöksi, joka selittää yleistävästi reduplikaation merkitystehtävän. 
 

Interpret [αi αi] as [A INCREASED] 
 
Symboli α tarkoittaa säännössä kielellistä muotoa, ja merkintä [αi αi] vastaavasti muodon 
reduplikoitumista. Merkintä [A INCREASED] taas ilmentää reduplikaation semanttista tulkin-
taa, jossa A tarkoittaa muodon α merkitystä ja [INCREASED] viittaa ”abstraktiseen semantti-
seen yksikköön”.  
 Abstraktinen semanttinen yksikkö [INCREASED] pidetään erillään kielen ilmauksesta 
increased. Botha selittää kielen ilmauksen ja semanttisen yksikön eroa Jackendoffin konseptuaa-
lisen semantiikan keinoin (ks. myös Jackendoff 1983: 36). Yksikkö [INCREASED] edustaa 
ihmismielen käsiterakenteeseen kuuluvaa informaatiota, jonka heijastumia kielen ilmaukset 
ovat. Käsiterakenteeseen kuuluu sellaisia entiteettejä kuten oliot, paikat, suunnat ja toiminnat. 
Kiellisen muodon reduplikoituminen selittyy tällaisten käsitteellistyksien valossa (Botha 1988: 
101): 
 

Against this background, the interpretation rule (1) may be understood as saying that by redupli-
cating a base form, the information is conveyed that the entity (or entities) in the projected world 
referred to by the base form is taken increased in some dimension. 

 
Lindström (1999: erit. 42–50) on samaten käsitellyt toistoa universaalisesta näkökulmasta, ja 
hän on ottanut toiston yleisen funktion selittämiseksi käyttöön perusskeeman käsitteen. Perus-
keema on kaiken toiston taustalle hahmottuva käsiterakenne, johon kunkin rakenteen spesifiset 
semanttiset ja pragmaattiset ominaisuudet perustuvat. 
 

Grundschema  Semantisk specialisering Pragmatisk specialsering 
 

+KVANTITET  –> intensifiering  –> engagemang 
 –> distribution   –> obestämdhet, röra 
 –> diminution   –> smeksamhet 
 –> försvagning   –> förakt 

  
Toiston perusskeema pohjautuu yleiseen reduplikatiivisten konstruktioiden merkitykseen, 
nimittäin kvantiteetin kasvuun. Referenttien ja tilanteiden lukumäärän kasvu on kvantiteetin 
lisäyksen prototyyppi, mutta toisaalta kvantiteetin kasvu on skemaattinen yleistys, joka tarkoittaa 
paremminkin merkityksen lisäämistä kuin konkreettisia laskettavia suureita. Kvantiteetin kasvu 
on itse asiassa ilmauksen merkityksen kasvua yleisessä mielessä. 
 
Toistodiagrammista konkreettisiin merkityksiin 
 
Toiston universaali funktio perustuu isomorfisuuteen eli periaatteeseen ”yksi muoto, yksi 
merkitys”. Tämä funktio voidaan kuvata seuraavanlaisella toistodiagrammilla. 
 
 Ei (merkitys ~ funktio) + Ei (merkitys ~ funktio) = toiston funktio 
 
Olkoon Ei mikä tahansa kielellinen elementti, joka toistuu ja muodostaa uuden rakenteen. 
Toiston funktio syntyy tällöin summatiivisesta merkityksestä niin, että uuteen ilmaukseen 
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lisätään additiivisesti toistuvan elementin ominaisuutta, semanttista piirrettä, funktiota tmv. 
Toistodiagrammin sisältö vastaa pitkälti Bothan (1988) mainitsemaa abstraktin semanttisen 
yksikön merkityksen lisääntymistä ”jollakin dimensiolla” ja Lindströmin (1999) ”kvantiteetin 
kasvun” perusskeemaa. Näistä poiketen toistodiagrammi korostaa kuitenkin nimenomaan 
ikonisuutta: toiston yleinen tehtävä on merkityksen tai funktion määrän kasvattamista diagram-
maattisen ikonisuuden mielessä. 
 Toistossa lisääntyvä ominaisuus on diagrammissa spesifioimaton, ja se hahmottuu 
ainoastaan yleisellä tasolla. Toisaalta diagrammiin on helppo sijoittaa havainnollistavassa 
tarkoituksessa esimerkiksi sanan toistoa. Otan seuraavaksi tarkasteluun verbin toiston ja sen 
ydintehtävän. 

Merkityksen kertymistä verbin toistossa voi lähteä jäljittämään sen perusteella, mikä on 
sellainen verbin semanttinen ominaisuus, joka erottaa verbit muista sanoista. Kognitiivinen 
kielioppi on argumentoinut sen puolesta, että varsinkin perussanaluokat (substantiivit ja verbit 
jne.) ovat kielen notionaalisia kategorioita (erit. Langacker 1987: luku 5, 1991: 60–100). Verbi 
(erit. Langacker 1987: luku 7) on prosessuaalinen predikaatio eli käsitteistys, jossa olennaista on 
ajan hahmottaminen sekventiaalisesti. Verbillä on positiivinen, aktiivinen temporaalinen hahmo 
eli profiili, minkä vuoksi verbiä ei voi hahmottaa ottamatta huomioon aikaa. Tilanteen kesto voi 
olla minimaalinen ja teon kannalta peräti irrelevantti (löytää) tai ilmaistavan asian kannalta 
semanttisesti varsin merkityksetön (olla). Temporaalisuus (temporaalinen hahmo) kuitenkin 
yhdistää verbejä, ja taas toisaalta tämä ominaisuus puuttuu – samassa mielessä – muilta sanoilta. 
 Verbintoiston diagrammaattisesti motivoituva merkitys perustuu tilanteen pitkäkestoi-
suuden kuvailemiseen. Toistoilmauksen hahmottama verbiprosessi ymmärretään tavalla tai 
toisella pitempikestoiseksi kuin toistumattoman verbin (1). 
 

1.  Ja se Kana Kaakernappi lähti juoksemaan, juoksi, juoksi, juoksi, tuli Kukko vastaan, ja 
sen kukon nimi oli Kuukernuppi, kana oli Kaakernappi, ja se muna oli tiv vou vou vou 
vou. www.woltti.com/esitykset/taivasputoaa/ 8.12.2007 

 
Verbintoisto temporaalistaa ilmausta. Ajanhahmotuksessa voi kuitenkin erottaa toisistaan 
tilanteen kestämän ja tilanteen (tosiallisen) keston. Tilanteen kesto on mitattava suure, kun taas 
kestämä liittyy puhujan käsitteistykseen tilanteesta. Kestämä on virtuaalinen aika, jonka puhuja 
tahtoo välittää kuulijalle puhetilanteesta. Varsinkin verbintoisto lisää usein juuri tilanteen 
kestämää, koska puhuja tahtoo esimerkiksi kerronnassa kuvata tilanteen erityisen pitkäkestoi-
seksi ja ilmaista suhtautumisensa siihen (ks. esim. jakson VI lukua 1.1.4). Kontinuatiivisuus 
liittyy aspektitermeistä kestämän kasvattamiseen, ja se lähestyy monissa tilanteissa retorista 
käsitettä. 

Tilanteen keston ja kestämän lisääntyminen näkyy verbin toistossa läpeensä, myös mar-
ginaalisissa tapauksissa. Vaikka statiivinen verbi ei yleensä toistu, jopa olla-verbi voi liittyä 
tilanteen aikahahmotukseen. Lause Se on ja on täällä voi kuvata tilanteen, joka on aidosti 
kestänyt pitkään tai se voi ilmentää kestämää ’ei lähde pois millään’, vaikka tilanne ei olisi 
tosiasiassa kestänyt pitkään. 

1.1.2 Motivaatio  

Motivaatio on diagrammaattisen ikonisuuden toinen puoli. Haiman määrittelee motivaation 
seuraavasti (1985: 71):  

 
We define motivation intuitively as a perceived similarity between the structure of a diagram 
and the structure of the concepts that it represents.  
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Motivaatiosta puhuttaessa on mainittava tietysti myös de Saussure, jonka nimeen motivaatio 
alkujaan yhdistetään. de Saussure (1990: 180–184) kirjoittaa motivaatiosta esimerkkien kautta 
määrittelemättä itse termiä, mutta tavaksi on tullut ymmärtää motivaatio arbitraarisuuden 
vastakohdaksi. Haiman (1985: 14) yhdistää de Saussuren motivaation käsitteen Peircen dia-
grammaattisuuden käsitteeseen. 
 

Äännesymboliikka ja kaksoissanat 
 
Toiston kannalta kiintoisaa motivaatiota on äännesymboliikka. Äännesymboliikka (Haimanilla 
myös termi äänneikonismi) tarkoittaa äännerakenteen ja sen kuvaamaan kohteen yhteyttä: 
äänteet ja äänteiden yhdistelmät itsessään välittävät semanttista ja ekspressiivistä informaatiota. 
Äännesymbolistiset kytkennät omaksutaan kieleen sosiaalistumisen yhteydessä, mutta toisaalta 
äännesymboliikkaan on yhdistetty myös kielestä riippumattomia, yleispäteviä periaatteita. 
Hahmopsykologian klassisen esimerkin mukaan tekosanoista takete ja maluma ensimmäinen 
yhdistyy kulmikkaaseen ja jälkimmäinen pyöreään muotoon riippumatta siitä, mikä on puhujan 
kielellinen tausta (Köhler 1947: 254–255). 
 Hinton, Nichols ja Ohala (1994: 2–8) ovat esittäneet nelijakoisen äännesymboliikan 
typologian, jossa erotetaan ruumiillinen, imitatiivinen, synesteettinen ja konventionaalinen 
äännemaalailu. Ruumiillista äännesymboliikkaa ovat esimerkiksi tuskanhuudot, riemunkiljah-
dukset (ai, iik); imitatiiviseen äännesymboliikkaan kuuluu onomatopoeettinen kuvailu, muun 
muassa luonnonäänien matkiminen (röh, pang, viuh). Synesteettista äännesymboliikkaa on 
kahden eri tulkinta-alueen aistimusten vastaavuus niin, että sanan äänneasun ja fyysisen 
maailman havainnon välillä on yhteys. Esimerkiksi vokaaleihin o ja u on yhdistetty suuruuden, 
lukuisuuden, jykevyyden, paksuuden, leveyden, tylsyyden, kömpelyyden, hitauden, kumeuden, 
sameuden, monikon, kollektiivin, paikallisen ja ajallisen läheisyyden, kieliopillisen maskuliini-
suuden, henkilöiden ja suurten eläinten mielikuvia (Itkonen 1966: 348). Konventionaalisessa 
äännesymboliikassa tietyt foneemit ja varsinkin foneemiyhtymät yhdistyvät tiettyihin merkityk-
siin. Morfeemeja pienempiä, äänteellisiä merkitysyksiköitä on sanottu fonesteemeiksi (esim. öy-
diftongin negatiivinen affekti: löyhkä, röyhkeä). Onikki-Rantajääskö (2001: 160, luku 5.5.2) 
kutsuu äännemuunteluksi sellaisia deskriptiivissävyisiä sanapareja, -kolmikoita ja -sarjoja, joita 
muodostetaan yhtä äännettä vaihtamalla (muljollaan ~ moljollaan). Äännesymboliikkaa on 
pidetty myös esikielellisenä, universaalina ilmiönä (Korhonen 1993: 310–307). 
 Kaksoissanat (termi Jännes 1890: 4) havainnollistavat äännesymboliikan ja toiston 
yhteyttä. Kaksoissanat ovat kahdesta kielellisestä elementistä muodostuneita sanan kaltaisia 
ilmauksia, joiden jälkikomponentti on alkukomponentin soinnuttelukopio, eli kaksoissanat 
perustuvat partiaaliseen toistoon. Tyypillistä niissä on ensitavun vokaalien korkeuden vaihteluun 
perustuva soinnuttelu (hujan hajan, kipin kapin, mullin mallin jne.). 
 Thun (1963) nimittää tällaista ilmausten prosessointitapaa reduplikaatioteitse syntyneeksi 
sananmuodostukseksi. Itkonen (1966: 241) käsittää asian samoin, sillä hän pitää kaksoisanoja 
reduplikaation erikoislajina, joissa ”kahdennetun sanan jompikumpi osa on alkuperäisen sanan 
äänteellinen muunnos, joka ei yksinään merkitse mitään”. Kaksoissanojen komponentteja ei 
tavata vapaina muotoina, ja ne ovat sidonnaisia myös sikäli, että ne esiintyvät (usein) vain 
yhdessä konneksiossa, jolle hahmottuu ekspressiivinen kokonaismerkitys. 

Kaksoissanoista on käytetty fennistiikassa kirjavaa terminologiaa. L. Hakulinen (1979: 
494) nimittää kaksoissanoja kaksoisadverbeiksi, kun taas Karlsson (1983: 195) perustaa 
määrittelynsä distribuutioon, josta syntyy termi puolivapaat adverbit. Ruoppila (1934) pitää 
kahden soinniltaan toisiaan muistuttavan sanan liittoumia (kierrellen kaarrellen jne.) sanatoiston 
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lähikeinona. Hänen mukaansa (s. 24) tällaisella keinolla pyritään ”foneemia hiukan vaihtaen 
saamaan kulloinkin kysymyksessä oleva asia kuulijalla tajuttavammaksi ja elävämmäksi”. 
Kohtamäki (1936: 11–12; ks. myös Ruoppila 1959: 32) puolestaan kutsuu soinnutteluun 
perustuvaa sanamuodostusilmiötä symmetriseksi kuvailuksi. M. Kuuselle (1954: 120) kahden 
soinniltaan toisiaan muistuttavan mutta erivartaloisen sanan liittoutumat ovat soinnuttelufraase-
ja. Osan M. Kuusi katsoo mukailevan länsimaista riimimuottia ja osan taas pohjautuvan 
varhaisempaan itämerensuomalaiseen liitelevi laatelevi -alkuloppusointutyyppiin (vrt. A.-L. 
Kuusi 1971: 45–46). A.-L. Kuusi (1971: 106) käyttää vakiintuneista ilmauksista termiä soinnut-
telufraasi, ja jos taas kysymyksessä on tuore, kiteytymätön ilmaus, nimitys on soinnuttelupara-
tagma tai soinnutteluilmaus. 
 Motivaation ja kielen diagraammaattisen näkökulmasta merkittävää on se, ettei kaksois-
sanojen äännevaihtelu ole sattumanvaraista (ks. myös Hakulinen 1979: 494; Karlsson 1983: 195; 
Thun 1963). Korkea ja matala vokaali vaihtelevat useimmissa tapauksissa, ja juuri tässä 
järjestyksessä (ryhmät 1 ja 2). Vaihtelu i - o on selvästi harvinaisempaa. 
 

1. u - a huiskin haiskin, hujan hajan, mukkelis makkelis, mullin mallin, nurin narin 
2. i - a kilin kalin, kipin kapin, kiikun kaakun, nipin napin, niukin naukin, niukuin naukuin, 

riipin raapin 
3. i - o sikin sokin, vinksin vonksin 

 
Regier (1994: 1) on todennut ilmaustyypin helter-skelter ’mullin mallin’ tuovan ilmaukseen 
kontrolloimattomuuden merkityksen (en lack of control). Summa summarum kaksoissanojen 
diagrammiin, ennen kaikkea korkean ja matalan vokaalin vaihteluun, liittyy äännesymboliikkaa. 
Suomenkin ilmaukset kuvailevat sekaisinoloa, kontrolloimattomuutta, holtittomuutta tms. 
piirrettä: mukkelis makkelis, vinksin vonksin, sikin sokin. Ilmauksia saattaa yhdistää myös 
negatiivinen affekti. Toinen tyypillinen merkityspiirre on hilkullaolo (kiikun kaakun, nipin napin 
jne.). 

1.2 Merkit jatkumona  

Tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota eri merkkityyppien keskinäinen suhteeseen ja 
merkkityyppien välisiin rajoihin. Jo Peirce on kirjoituksissaan maininnut moneen otteeseen, että 
symbolin ja ikonin välinen raja on häilyvä (esim. 1998: luku 2). Ikoni ei käytännössä kuvaa 
kohdettaan täydellisesti, ja sen tähden sen kuvallisuus on aina jonkin verran symbolista, eli sen 
tulkinta voi vaatia totunnaisuutta ja jaettua sosiaalista tietoa. Liikennemerkkien tulkinta vaatii 
käytännössä liikennesääntöjen tuntemista, vaikka merkki sinänsä voi tavoitella kuvallista 
muistuttavuutta. Kuvamaisuus on siis asteittaista. 
 Toisaalta Haiman (1985: 10) on huomauttanut siitä, että myös kuvan ja diagrammin ero 
on asteittainen. Kummatkin yksinkertaistavat todellisuutta, ja kuvallisuuden ja diagrammaatti-
suuden ero kutistuu lopulta miltei aste-eroksi. Merkit sijoittuvat Haimanin (1985: 11) mukaan 
jatkumolle, jossa olennaista on paremminkin merkkityyppien keskinäinen järjestys kuin luokan 
raja sinänsä:  
 

The neat taxomony of signs in which image is opposed to diagram and both are opposed to sym-
bol is an idealization. All signs have to simplify and abbreviate what they stand for. Images do 
so less than diagrams, diagrams less than symbols.  

 
Seuraava kaavio kuvaa merkkijärjestelmän jatkumoluonteisuutta. Ääripäitä edustavat kuvallinen 
ikonisuus ja symbolisuus, ja niiden väliin sijoittuu diagrammaattinen ikonisuus, joka on 
luonnollisen kielen kannalta tyypillisintä ikonisuutta. 
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 <––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––> 
 
 kuvallinen ikonisuus  diagrammaattinen ikonisuus  arbitraarisuus 
          symbolisuus 
 
Kielellisestä toistosta puhuttaessa on otettava vielä erityiskysymyksenä käsittelyyn ikonisuuden 
ja arbitraarisuuden rajanveto. Toistoa pidetään yleisesti ikonisena kielellisenä keinona, mikä 
tavanomaisesti päteekin, muttei kuitenkaan poikkeuksetta. Kaikki toisto ei ole ikonista edes sen 
prototyyppisessä ympäristössä eli morfologiassa saati muutoin (Niepokuj 1997: 82–86, Inkelas–
Zoll 2005: erit. 13–16). Etenkin partiaalisen reduplikaation on havaittu liittyvän sananmuodos-
tuksessa sekä taivutus- että johto-oppiin, jolloin sen voi katsoa olevan ”normaali” kieliopillinen 
keino, johon ei liity kuvallisuutta sen enempää kuin muihinkaan kieliopillisiin keinoihin. 
Esimerkiksi Schachter ja Otanes (1972: 363) ovat panneet merkille, että tagalogin kielessä 
reduplikaation avulla muodostetaan verbikategoria, joka vastaa suurin piirtein englannin 
futuuria: l-um-akad ’walk’, la-lakad ’will walk’. Niepokuj (1997: 23) on raportoinut vastaavan-
laisen morfologiaan kuuluvan esimerkin tarokin kielestä. Tarokissa reduplikaatiota voi käyttää 
muodostettaessa 3. persoonan yksikön possessiivikategoria, esim. a-lúr ’nenä’, a-lú-lur (femi-
niini ja maskuliini) ’hänen nenänsä’. Schmidt (2002: 822) taas on havainnut, että rotumanin 
kielessä substantiiveista muodostetaan adjektiiveja reduplikaatioteitse: hafu ’kivi’, haf-hafu 
’kivinen’. 
 Ikoninen ja ei-ikoninen toisto muodostavatkin jatkumon, johon eri kielten erilaiset 
rakenteet sijoittuvat eri kohtiin. Sikäli kuin toistorakenteen merkityksen kehteytyminen osuu 
jatkumon ikoniseen päähän, toiston tehtävä on summatiivinen diagrammaattisen ikonisuuden 
mielessä. Toisaalta taas mikäli toistoa käytetään Niepokujn (1997: 82) sanoin ”puhtaasti 
grammaattisista syistä”, se rinnastuu arbitraariseksi kielelliseksi keinoksi. Tällöin ilmauksen 
merkitys ei ole toistoon osallistuvien elementtien ikoninen summa, eikä sitä voi palauttaa 
toistodiagrammiin. 

2 Silmäys toiston tehtäviin 

Tarkastelen tässä luvussa toiston tehtäviä. Jakso ei luotaa kaikkia toiston tehtäviä syvältä, vaan 
tarkoituksena on käydä niitä läpi siinä laajuudessa, kuin on tarve rakentaa pohjaa varsinaisille 
analyysiluvuille. Toisaalta otan puheeksi myös joitakin toistokonstruktioiden käytön ulkopuolel-
le jääviä ilmiöitä, jotka auttavat selventämään toiston kokonaiskuvaa. Tällöinkin rajoitun 
yleensä käyttämään esimerkkeinä lyhyitä toistoilmauksia, toistokonstruktioiden sukulaisia.  
 Toiston tehtävät eivät muodosta kovin homogeenista ryhmää, vaan eri luokkien selitys-
voima ja rooli vaihtelevat. Toiston eri muodot heijastelevat myös eri tavoin ja eriasteisesti 
ikonisuutta. Luvussa 2.1 käsiteltävä emfaattinen toisto on oikeastaan retorinen yleistermi, jonka 
alle sijoittuu monenfunktioista toistoa. Samanlaisia melko väljiä, pragmaattis-retorisia toiston 
ryhmiä ovat ekspressivinen toisto (luku 2.4) ja affektinen toisto (luku 2.5). Toisaalta jaksot 
kvantiteettia osoittava toisto (luku 2.2) ja intensifioiva toisto (luku 2.3) käsittelevät melko 
puhtaasti semanttisia ilmiöitä. Luvun 2.6 imitatiivinen toisto puolestaan on selvimmin diagram-
maattista ikonisuutta, sillä siihen kuuluu runsaasti matkintaperusteisia ilmauksia. 

2.1 Emfaattinen toisto  

Emfaasi eli retorinen korostaminen tarkoittaa suullisen tai kirjallisen esityksen jonkin kohdan 
erityistä painottamista tai tähdentämistä: tehote ’tekijä, jonka avulla jokin puhunnan yksikkö saa 
tavallisuudesta poikkeavan prominenssin’ (KFT s.v. emfaasi). Wiik (1981: 111) yhdistää 
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emfaasin eli korostuksen prosodisena ilmiönä lausepainoon. Esimerkiksi lauseessa Tytöt näkivät 

pojat voidaan mikä tahansa kolmesta konstituentista ääntää muita painokkaampana merkitystä 
erottamassa: TYTÖT näkivät pojat, Tytöt NÄKIVÄT pojat, Tytöt näkivät POJAT. Tällaiselle 
kontrastiiviselle painolle on tyypillistä, että korostettava sana erityisen selvästi erottuu muista 
sanoista ja muut sanat vastaavasti menettävät painoaan. 
 Emfaasia on pidetty myös yhtenä fokuksen alalajina (esim. Hakulinen–Karlsson 1979; 
Karlsson 1983). Tällöin fokukseen eli erityishuomion kohteeksi nostettu konstituentti voi saada 
subjektiivisen painotuksen, emfaasin. Fokus ilmenee muita painokkaampana lausepainona, 
johon liittyy sävelkorkeuden huippu, NYT menet nukkumaan!. 
 Toisaalta emfaasi on yhdistetty myös luonnostaan painokkaisiin kieliopillistuneihin 
konstruktioihin. Hakulinen ja Karlsson (1979: 234) erottavat kiteytyneistä verbiliitoista omaksi 
ryhmäkseen emfaattiset rakenteet. Emfaattisia kiteytyneitä verbiliittoja ovat vartalontoistoraken-
ne kiroilla kiroilemistaan ja koloratiivikonstruktio mennä hölöttää. Substantiivin koloratiivikon-
struktio eli deskriptiivinen, maalaileva ilmaustyyppi tytön heitukka ~ pojan huitake on vastaa-
vanlainen. 
 Persson (1974; ks. myös Watt 1968) on pohtinut emfaattisen toiston käsitettä, ja hänen 
kategoriointinsa perustuu paljolti edellä esitettyihin piirteisiin. Emfaattisen toiston avulla puhuja 
antaa jollekin kielelliselle elementille tai sekvenssille muita suuremman huomioarvon (Persson 
1974: 50): 
 

...any kind of repetition that reinforces or draws extra attention to a concept, be it a single item, 
a phrase, or some larger unit of speech, for purposes of focus or contrast, or in order to impart 
some emotive connotation to what is repeated. 

 
Prominentti tekstin kohta saa kontekstissaan monenlaisia sisältöjä ja tulkintoja, niin että 
emfaattinen toisto on oikeastaan väljä yhteisnimitys monenlaisille ja monenfunktioisille 
korostuskeinoille. 
 Seuraavanlainen toisto – jota voi kutsua retoriseksi geminaatioksi – edustaa emfaattisen 
toiston tyypillistä muotoa. Siinä sanat toistetaan välittömästi peräkkäin, jolloin sana saa selvästi 
korosteisen aseman. Retorinen geminaatio ilmaisee monenlaisia affektisia merkityksiä, kuten 
vakuuttelua (1a–c) tai vaikkapa hartaan toiveen toteutumista (1d). 
 

1. a. Totisesti, totisesti sanon minä teille... raamattu 
 b. Hän opastaa meitä tiellään, ja me, me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Siionista 

tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. raamattu 
 c. Ei ikinä, ei ikinä, sano Saarimaa ku istu perunajauhosäkkii. RR 
 d. ”Kun MM-kisa päättyi ennätykseen, tunne oli mahtava”, radalla uupumuksesta ja ilosta 

nyyhkyttänyt Hautala muistelee. ”Hoin, että vihdoinkin, vihdoinkin”, ja silmissä vilisivät 
miljoonat harjoitukset, joita olen tehnyt. HS 25.8.1999 s. C 9 

 
Seuraavanlainen syntaktinen kuvio on retorisen geminaation erikoistapaus. Siinä toistuva 
elementti saa eteensä tarkentavan tai tähdentävän sanan, esim. huomattavan, oikein, ehdottomas-

ti tai juuri. 
 

2. a. Suomen Posti Oy:n toimitusjohtaja Asko Saviaho sanoo, että yhteistyöhankkeen osapuolet 
ovat vielä kaukana toisistaan. ”Näkemysero on iso, huomattavan iso”, Saviaho sanoo. SK 
42/1999 s. 10 

 b. ”Ei tämä ihan meidän huonouttakaan ollut, vaan HPK oli hyvä, oikein hyvä”, IFK:n val-
mentaja Ismo Lehkonen sanoi. HS 5.11.1999 s. C 11 
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 c. Kuka teistä on paras kirjoittaja [Heikki Hietamies]: sinä, Laila Hietamies vai tyttäresi Eve 
Hietamies? Eve, ehdottomasti Eve. Evellä on sellaista rohkeutta, me olemme Lailan 
kanssa vähän arkoja. HS-nyt 27/2000 s. 20 

 d. Jostakin tuli outo ajatus päähäni: Nyt, juuri nyt, olen elämäni puolivälissä. Tämä on puo-
livälin hetki, minuutilleen, sekunnilleen. HS-kl joulukuu 1998 s. 105 

 

2.2 Kvantiteettia osoittava toisto  

Toiston ja kvantiteetin välinen yhteys on pantu merkille useissa tutkimuksissa, jos kohta 
kvantiteetin käsitteeseen on yhdistetty kovin erilaisia kielellisiä ilmiöitä. Esimerkiksi Moravcsik 
(1978: erit. 317) rajoittaa ilmiön ennen muuta määrän kasvuun, kun taas Lindström (1999: 49) 
pitää peruskeemaa ”ökad kvantitet” miltei kaikkien reduplikaatiotapausten merkityspohjana, 
johon semanttiset ja pragmaattiset erikoismerkitykset pohjautuvat (ks. tämän jakson lukua 
1.2.1). Watt (1968: 101–103) puolestaan pitää kvantiteetin muutosta yhtenä intensifioinnin 
alaryhmänä. Tarkoitan tässä kvantiteetilla oliotarkoitteen määrää, laajuutta, paljoutta ja suuruut-
ta. 
 Kvantifiointi on (syntaktinen) kategoriointiprosessi, jossa osoitetaan puheena olevan NP-
tarkoitejoukon suuruus suhteessa potentiaaliseen viittausalaan (kolme miestä, kaikki miehet 
jne.). Kvantiteettia osoittava toisto on sikäli samanlainen keino, että se kuvaa määrää ja myös 
lisää, kasvattaa tai suurentaa oliopaljoutta. Englannin- ja ruotsinkielisessä kirjallisuudessa 
käytetään tässä puheena olevasta ilmiöstä monesti termiä augmentation. 
 Kvantiteettia osoittava toisto perustuu diagrammaattiseen ikonisuuteen. Se on kielenul-
koisten entiteettien määrän tai paljouden taikka toiminnan määrän osoittamista kielellisen 
elementin toiston avulla. Se on eräänlaista määrän imitointia. Tällainen toisto voi pyrkiä 
määrälliseen vastaavuuteen kielellisten elementtien lukumäärän ja fyysisen maailman entiteetti-
en välillä. Usein se kuitenkin jäljittelee vain suuntaa antavasti entiteettien määrää, toiminnan 
toistuvuutta tms. On huomattava, että itse ilmaus voi tällöin olla symbolinen, ja ikonisuus syntyy 
diagrammaattisesti elementin toistosta eikä suinkaan toistoon käytetyn aineksen sisällöstä. 
 Esimerkissä 3a laskettavan NP:n toistaminen kuvaa ikonisesti merkitystä ’3 virhettä’. 
Ilmauksen toisto mukailee entiteettien määrä myös monenlaisessa luetteloinnissa ja laskemisessa 
(3b ja c). Vastaavasti voidaan sanaa tai ilmausta toistamalla imitoida myös toiminnan toistuvuut-
ta (3d ja e). Toisaalta tiettyjen fraasien ja kiteytyneiden ilmausten toisto osoittaa ikonisesti 
mainitsematta jätettävän tekstin määrää: ja niin edelleen ja niin edelleen, blaa blaa blaa, et 

cetera et cetera. 
 

3. a. Meillä ei ole lasten syntymien aikaan ollut vissiinkään kovin hyvin asiat. Juliuksen kum-
meina on miehen toinen sisko ja mun kaveripari. Virhe, virhe, virhe. Juliannan kummei-
na miehen toinen sisko ja mun veli avokkeineen. Virhe, virhe, virhe.  

  http://mariana.vuodatus.net/blog/534479 7.3.2008 
 b. Katsastuskriteereistä ei yölläkään tingitä [Vantaan katsastusten yössä]. Tolvanen lehteilee 

raporttinippua: hylätty, hylätty, hylätty, keskeytetty, hyväksytty - siinä pinon päällim-
mäisiä. HS 2.12.1999 s. A 12 

 c. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen / Kekkonen, Kekkonen, Kekko-
nen, Kekkonen, Kekkonen / Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen / 
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen... 

 d. Ympäri, ympäri, aina vaan ympäri (ots) 
  Vasempaan ja ympäri, ympäri, ympäri…Kehää taukoamatta. Välistä suunta vaihtuu. 

Oikeaan ja ympäri, ympäri, ympäri...Useita tunteja yhteen menoon. Päivästä toiseen. 
Lauttasaarten sillan kupeessa pyörivä hinaaja on monelle ohikulkijalle tuttu näky. Alus 
kiertää ikiliikkujan tavoin kehää Tammasaaren laiturin edustalla ja sotkee lumikuormia 
veteen. Mahtaa olla yksitoikkoista työtä. Vaatinee pitkää pinnaa pyörittää alusta tuntikau-
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sia pientä kehää. Voikohan edes suunnanvaihto tuoda riittävää vaihtelua. Turhaan ovat 
ohikulkijat huolissaan, sillä Vesa Heinonen, 47, on kovin tyytyväinen työhönsä. ”Ei tätä 
muuten tekisi, ellei tästä pitäisi.” Ei edes pää mene pyörälle. ”Ehei, Linnanmäki on erik-
seen.” HS 25.1.1999 s. B 3 

 e. Pistä, nosta, pistä, nosta, nii ku Ierikkä Juntusen onki. RR 
 
Kvantiteetin ilmaiseminen toistamalla ei ole useinkaan pelkästään neutraalia määrän toteamista, 
vaan siihen liittyy affektista merkitystä. Tapauksessa 4 toisto kasvattaa jaollisen tarkoitteen 
paljoutta, mutta sen avulla myös paljoksutaan työn määrää. 
 

4. Työtä työtä senkin pallinaamat, eikä rahaa laisinkaan. RR  
 
Kvantiteetin osoittamisen ja intensifioinnin läheisyys tai suorastaan päällekkäisyys on herättänyt 
keskustelua (esim. Lindström 1999, Moravcsik 1978, Persson 1974). Keskustelun ymmärtää, 
ovathan esim. toiminnan intensiteetin tai energialatauksen, ominaisuuden asteen ja kvantiteetein 
ilmaiseminen hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi ilmauksessa Auto pakattiin täpösen täyteen 

korostuu paitsi pakattu tavaramäärä myös pakkaamisen intensiteetti, koska teko vaatii tehon 
lisäämistä ja voimaperäistämistä. 
 Frawleyn (1992: 126) mukaan suuren koon ilmaisemista on vanhastaan kutsuttu augmen-
tatiivisuudeksi ja pienen koon ilmaisemista deminutiivisuudeksi. Diagrammaattisen ikonisuuden 
nojalla on odotuksenmukaista, että kvantiteettia osoittava toisto nimenomaan lisää määrää eikä 
suinkaan vähennä sitä.  Moravcsik (1978: 317) katsoo entiteetin ominaisuuden määrän vähentä-
misen eli deminutiivisuuden poikkeukseksi ikonisuuden pääperiaatteesta. Adjektiivintoisto 
intensifioi, mutta niissä tapauksissa, joissa toistettava sana ilmaisee asteikollisen ominaisuuden 
vähäistä määrää, toisto toimiikin deminutiiviseen suuntaan. Näin käyttäytyy esimerkiksi NP:n 
määritteenä oleva adjektiivi pieni: pieni pieni hiiri. Deminutiivisuuden osoittamiseen liittyy 
muun muassa hellittelypuheessa usein prosodisia tunnusmerkkejä (äänentason nostoa, puheen 
volyymin hiljentämistä jne.). Toisaalta myös verbintoisto voi liittyä deminutiivisuuteen. Nomura 
ja Kiyomi (1993: 10) ovat raportoineet bantukielestä kikuju esimerkin vartalontoistoon perustu-
vasta verbaalisesta deminutiivisuudesta: tema ’leikata’, tema-tema ’leikata hieman’. 
 Tutkimuksessa on raportoitu myös toiston ja distributiivisuuden yhteyksistä.1 Benton 
(1971: 127) on havainnut, että pangasian kielessä voi morfologisen reduplikaation avulla 
ilmaista distributiivisuutta: manpasiár ’mennä ympäri’, manpasiárpasiár ’mennä ympäriinsä 
paikasta toiseen ilman päämäärää’. Bybee, Perkins ja Pagliuca (1994: 166–170) ovat tehneet 
vastaavia havaintoja. Toisaalta myös deminutiivisuuden ja (monikollisen) distributiivisuuden 
välinen yhteys on pantu merkille useissa tutkimuksissa (Nomura ja Kiyomi 1993: 11; Moravcsik 

                                                 
1 Termillä distributiivisuus on kovin vaihteleva sisältö kielitieteessä. Tämä johtuu siitä, että termillä luonnehditaan 
melko erilaisia kielellisiä elementtejä monissa eri tilanteissa: nomineja, pronomineja, adverbeja, adverbiaaleja ja 
verbiprosesseja.  
 Distributiivisuutta ei pidetä prosessuaalista toimintaa kuvattaessa yleensä puhtaana aspektiterminä, vaikka 
se liittyy tavallaan aspektiin. Esimerkiksi ISK:ssa (§ 378) sanotaan isin-johtimisten adverbien olevan ”merkityksel-
tään distributiivisia”, mutta toisaalta niiden mainitaan ilmaisevan ”lauseen kuvaaman tilanteen toistumista 
kantasanan tarkoittamana säännöllisesti toistuvana ajankohtana”, jolloin tarkoitetaan habituaalisuutta eli toiminnan 
tavanmukaisesta tai luonteenomaista toistumista (Marja ostaa takin aina syksyisin). Bybee, Perkins ja Pagliuca 
(1994: 169–170) yhdistävät distributiivisuuden iteratiivisuuteen sen tähden, että distributiivisuuteen liittyy usein 
teon toistuminen. 
 Distributiivisuus-termin sisältöä hahmottuu tässä työssä seuraavasti. Ilmaus on hahmotukseltaan tai 
merkitykseltään distributiivinen silloin, kun se sisältää osakäsitteistyksiä. Toisin sanoen ilmausta (sanaa, lauseketta, 
fraasia tms.) ei voi tulkita yhtenä hahmotuksena ottamatta huomioon ilmauksen kuvaaman tilanteen sisäistä 
jakautumista, osarakenteita jne. (teltasta telttaan, siellä täällä). Tällaisen hahmotuksen saavaa ilmausta voi kutsua 
distributiiviksi. 
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1978: 318; Hasselrot 1953: 141, 143). Nomura ja Kiyomi (1993: 11) ovat todenneet, että 
amharan kielessä tietty deminutiivinen merkitys käännetään luontevasti distributiiviseksi 
ilmaukseksi: menger ’kertoa hieman’, menegager ’kertoa kohta kohdalta’. Toisaalta Hasselrot 
(1953: 141) on löytänyt tongan kielestä toistoa, joka ilmaisee samaan aikaan sekä monikollisuut-
ta että deminutiivisuutta, kapir ’kivi’, kapir-kapir ’pieniä kiviä’. 
 Deminutiivisuuden ja distributiivisuuden välinen yhteys on varsin luonteva, mitä osoittaa 
myös esimerkiksi suomen ilmaus Leikata hiuksia sieltä täältä. Kaksoissana sieltä täältä tekee 
lauseesta distributiivisen, mutta samalla ilmauksesta voidaan lukea merkitys ’leikata vähän’. 
 Distributiivisuuteen liittyy myös toiston ilmentämäksi merkitykseksi mainittu ”kontrollin 
puute”, lack of control (Benton 1971: 127; Bybee ym. 1994: 169–170; Regier 1994: 1; 1998: 
890). Suomessa varsinkin tietyt soinnutteluun perustuvat kaksoissanat ilmentävät kontrolloimat-
tomuuden ja sekaisinolon merkitystä (hujan hajan, mullin mallin jne.): Tavarat ovat hujan 

hajan.  

2.3 Intensifioiva toisto  

Intensifiointi on kielellinen keino, joka liittyy teon voimakkuuden ja ominaisuuden asteen 
ilmaisemiseen. Intensifioiva toisto on vastaavasti teon voimaperäisyyden tai ominaisuuksien 
asteen kasvattamista elementin toiston avulla. Intensifiointi voi koskea periaatteessa verbipro-
sesseja, adverbeja ja adjektiiveja. Verbin osoittaman teon tai toiminnan intensiteetti voi vaihdel-
la, ja adverbi taas määrittää tyypillisesti verbiprosessia. Adjektiivit puolestaan ilmaisevat 
ominaisuutta, jonka määrä voi vaihdella. Intensifioivan toiston kieliopillinen vaatimus on lisäksi 
se, että prosessia tai ominaisuutta on voitava käsitellä skalaarisesti eli asteikollisesti. 
 Persson (1974: 29, erit. jakso II) ymmärtää emfaattisen ja intensifioivan toiston pohjim-
miltaan samaksi ilmiöksi: intensifioiva toisto on emfaattisen toiston erikoistapaus, sillä se 
koskee skalaarisia suureita. Watt (1968: 101–103) jakaa intensifioivan toiston tapaukset kahteen 
luokkaan. Intensifioiva toisto voi tarkoittaa ensinnäkin asteen tai laajuuden intensifiointia (en 
intensification of degree or extent), mutta toisaalta se voi koskea myös määrää tai kvantiteettia 
(en intensification of quantity). Ensin mainittua intensifioivan toiston tyyppiä olisi suomen 
ilmaus En ole käynyt siellä pitkään pitkään aikaan, toista taas Tienvarsilla tulee vastaan taloja, 
taloja, taloja. ISK (§ 1737) käsittää intensifioivan toiston hyvin laajasti, ja se yhdistää intensifi-
ointiin myös muun muassa substantiivi-ilmauksia (roistojen roisto). 
 Toisaalta intensifiointiin on luettu myös direktiivin toisto (Riittää, riittää!) ja toisto 
huomionherättämistarkoituksessa (pojat pojat) (McGregor 1997: 368). Direktiivien toistosta on 
mainittava se, että ne ovat oikeastaan kaksijakoisia sikäli, että lausuman esittäjä varsinaisesti 
intensifioi kielen avulla, mutta vastaanottajan eli teon suorittajan odotetaan voimaperäistävän 
tekoa. 
 Verbi-ilmausten toiston yhdistäminen intensifiointiin ei ole aivan pulmatonta, sillä 
verbintoiston perusfunktio on pikemminkin temporaalisuuden kuin voimaperäisyyden kasvatta-
minen (ks. tämän jakson lukua 1.2.1). Kaikki verbiprosessit eivät ole intensifioivia. Verbin on 
oltava periaatteessa semmoinen, jonka osoittaman toiminnan teho aikayksikkö kohti voi kasvaa. 
 Esimerkiksi vartalontoistorakenne lyömällä lyökää on intensifioiva, koska teon intensi-
teetti on korkea ’lyökää kovasti’. Sitä vastoin ilmauksessa Se vaan istuu ja istuu täällä ei 
verbintoisto varsinaisesti intensifioi, sillä istumisen prosessia ei voi luontevasti voimaperäistää 
(*istu voimakkaammin). Ilmauksesta nousee esiin puhujan paheksuva asenne, joka kohdistuu 
tilanteen pitkäkestoisuuteen. Toisaalta intensifointi ja kontinuatiivisuus voivat limittyvät 
samassa ilmauksessa. 
 Relatiiviset adjektiivit osallistuvat adjektiivintoistoon (5a–c). Ne ovat skalaarisia eli 
ilmaisevat suhteellista ominaisuutta, ja ne vertailevat luontaisesti, minkä vuoksi niillä on 
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vertailumuodot (Hakanen 1973: 21). Tällaiset adjektiivit voivat saada eteensä astemääritteitä. 
Peräkkäistoiston potentiaalia ovat tällaisista sanoista eritoten lyhyet perusadjektiivit (adjektiivi-
konstruktioista ks. jaksoa V). 
 

5. a. Eppu Normaalista ei tullut yhtä lukua persaukisten soittajien ja yhtyeiden pitkään, pit-
kään ketjuun. Apu 8/2003 s. 71 

 b. Pääjohtaja Erkki Korhonen kertoo olevansa hyvin pahoillaan Mikko Franckin erosta. ”Se 
on suuri, suuri menetys talolle”, Korhonen sanoo. 

  www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/taiteet-ja-ihmiset/musiikki 7.3.2008 
 c. Minä rakastan Jumalat juhlivat öisin-kirjaa. Rakastan. Tarinaa, kielenkäyttöä, henkilö-

hahmoja, sitä lumousta jonka valtaan aina joudun kirjaa lukiessani. Ihanteellisuus, epäre-
hellisyys, moraali, kauneus, kauhu, itsekkyys. Hieno, hieno kirja.  

  http://chat.yle.fi/ylex 7.3.2008 
 
Intensifioiva etuliite on selvä sanavartalollinen (kivenkovaa) tai jäännöksen kaltainen, sidonnai-
nen (ypöyksin) yhdyssanan määriteosa, joka vahvistaa adjektiivin tai adverbin merkitystä.4 
Intensifioivat etuliitteet perustuvat varsin usein toistoon, nimittäin soinnutteluun, eritoten 
alkusointuun: ruosteenruskea, kivikova, hiuksenhieno, kullankallis, vuorenvarma, tuhkatiheään, 
pakiparastaan, pilkkopimeä, putipuhdas, ritirinnan, rutiruotsalainen, supisuomalainen, 
tipotiehensä, typötyhjä, täpötäysi, upouusi. Intensifiointi saa näissä ilmauksissa usein voimak-
kaan ekspressiivisen latauksen. 
 Astemäärite on adjektiivin ja adverbin modifioimiseen (vahvistamiseen, heikentämiseen 
jne.) käytetty etumäärite, joka on itsenäinen sana: mielettömän kiva ja sairaan siisti.5 Näistä 
lyhyet, vanhat instruktiivimuodot (esim. hyvin, kovin) sopivat eritoten toistoon, 6a ja b. Osa 
toistosta perustuu fraseologiseen käännöslainamalliin (esim. en very very, sv mycket mycket). 
 

6. a. Timo T.A. Mikkonen ei ole ainoa vanha PTV-kasvo, joka katoaa uuden kanavan tieltä. 
Sairasen mukaan kanavan kotimaisesta tarjonnasta säilytetään vain ”hyvin, hyvin pieni 
osa”. HS 23.2.1997 s. B 3 

 b. ”Kyllähän [mäkihyppypukujen] testihommaa voi kutsua ainakin jonkinlaiseksi sodan-
käynniksi. Se on pakollista, mielenkiintoista ja kovin, kovin haastavaa”, Kojonkoski nau-
rahtaa. HS 20.12.1999 s. D 1 

                                                 
4 Intensifioivista etuliitteistä käytetty terminologia vaihtelee. Hakulinen (1979: 493) luonnehtii sidonnaisia 
vahvistavia ilmauksia alkusointusanapareiksi, joiden ensimmäisenä osana on reduplikatiivinen, "pääsanansa 
alkuäänteitä deskriptiivisenomaisesti toistava vahvikeadverbi". Itkonen (1966: 242) pitää tällaisia alkusointutapauk-
sia reduplikaatioina. Niiden muotopiirteiksi hän katsoo sävyltään emfaattisen määriteosan, joka sisältää perusosan 
ensimmäisen tavun tai osan siitä, kun sen sijaan loppu on mielivaltaista äännekasaumaa.  Karlsson (1983: 195) 
kutsuu vahvistavia sanoja puolivapaiksi adverbeiksi, koska niiden distribuutio osuu vapaan ja sidonnaisen väliin. 
ISK § 427 luonnehtii ilmaustyyppiä typötyhjä, täpötäysi yhdyssanoiksi, joissa intensifioiva, suurta kattavuutta tai 
astetta edustava määriteosa ei edusta mitään lekseemiä. Termi prefiksi viittaa ISK:ssa (§ 172) sanavartalon alkuun 
kiinnittyvään sidonnaiseen morfeemiin, joka muodostaa uusia lekseemejä. ISK (§ 607) pitää sellaisia ilmauksia 
kuten upouusi ja ventovieras tehostavina tai emfaattisina yhdysadjektiiveina. Ne ovat vertailevia sanoja, joiden 
edusosa kuvaa suhteellista ominaisuutta ja määriteosa spesifioi suhteen laadun. Virolaiset tutkijat (esim. Erelt 1977) 
ovat nimittäneet prefiksoidiksi prefiksin kaltaista vartalollista, vahvistavaa etuliitettä (tyyppi kivenkovaa). 
 
5 Astemääritteiden (Vilkuna 2000) ryhmällä on monta nimeä. VISK (määritelmät s.v. intensiteettimäärite) pitää 
termejä käytännössä samaviitteisinä: ”Intensiteettimääritteitä eli ominaisuuden astetta intensifioivia astemääritteitä 
ovat intensiteettipartikkelit kuten erittäin, melko, sangen, varsin, adjektiivien ja voimasanojen genetiivimuodot, 
esim. ihanan, kauhean, hemmetin, sekä sellaiset sanat kuin tosi, sika, todella.” Hakulinen ja Karlsson (1979) 
erottavat distribuution perusteella ad-adjektiivit, jollaisia ovat adjektiivia tai adverbia määrittävät adverbit. 
Edussanan sanaluokan mukaan voi tehdä eron myös ad-adjektiivin ja ad-adverbin kesken. Jörgensen ja Svensson 
(1987) ja Lindström (1999) taas puhuvat asteadverbiaaleista (ru. gradadverbial), Thorell (1973) kuvailevista 
adverbeista (ru beskivande adverb). Ahlmanin (1933) intensiteettiadverbit vastaavat astemääritteitä. Persson (1974) 
mainitsee termin asteadverbit (en adverbs of degree), mutta nimenomaan astemääritteistä hän käyttää nimitystä 
intensifikaattorit (en intersifiers). Bolingerin (1972) termi on astesanat (en degree words). 
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2.4 Ekspressiivinen toisto  

Ekspressiivisyys tarkoittaa ”ilmauksellisuutta” ja ”retorista maalailua”, ja ekspressiivinen toisto 
vastaavasti toistoa, jota käytetään ekspressiivisyyden luomiseksi.6 Koska ekspressiivisyys on 
ilmiö, joka hyödyntää monenlaisia rakenteellisia ja retorisia keinoja, on selvää, että myös 
ekspressiivisen toiston alue on hyvin laaja ja siihen liittyy monenlaisia toistoilmiöitä.  
 

7. a. Hissun kissun vaapula vissun. 
 b. Pallo meni kuin menikin maaliin 
 c. Onpahan siinä ja siinä. 

 
Prototyyppistä ekspressiivistä toistoa ilmenee puheenaihetta ja kerrontaa elävöittävässä kuvai-
lussa ja retorisessa maalailussa. Maalailun kiteytynyttä muotoa edustaa muun muassa soinnutte-
lu, joka voi manifestoitua yleisenä eufonia- eli soinnuttelupyrkimyksenä (7a). Toisaalta ekspres-
siivinen toisto voi liittyä olennaisena osana myös toistokonstruktion käyttöön: se voi esimerkiksi 
herkutella tai arvuutella teon toteutumisella tai täpärällä- ja hilkullaololla (7b ja c). 
 Ekspressiivisyyteen liittyy aivan olennaisesti prosodia, esimerkiksi äänen korkeuden 
vaihtelu (mörinä, piipitys), äänen volyymi jne. Nämä luovat tekstiin ilmeikkyyttä, ilmaisuvoimaa 
ja mahdollisesti kreatiivista otetta. Monissa kielenkäyttötilanteissa eläydytään puheenaiheeseen 
ja kerrontaan siinä tarkoituksessa, että kuulija pysyy otteessa, saa elämyksiä ja tulkinnalleen 
emotionaalista kaikupohjaa. Ekspressiivisyys liittyy voimakkaana ilmiönä esimerkiksi urheiluta-
pahtumien selostamiseen ja kauhutarinoiden kerrontaan. 
 Kieliopillistumisen tutkimuksessa on puhuttu (ilmaisun) vahvistamisesta (en reinforce-

ment) (ks. esim. Herlin 1998: luku 8.3; Hopper–Traugott 1993: 114–116; Lehmann 1995: 23; 
Meillet 1912: 195–196; Salminen 2000: 179–180). Vahvistaminen voi tarkoittaa uusien 
ekspressiivisten ainesten tulemista vanhojen ilmaisutapojen tilalle tai oheen, ja niinpä vahvista-

                                                 
 

6 Ekspressiivisen toiston taustana oleva termi ekspressiivisyys ja sen lähitermit ymmärretään kielentutkimuksessa 
jonkin verran vaihtelevasti. Ekspressiivisyyden käsite on liittynyt sanastontutkimukseen ajan sivu. Vanhastaan on 
erotettu onomatopoeettiset eli ääntä jäljittelevät ja deskriptiiviset eli äänteellisesti kuvailevat sanat (näistä ja 
lähitermeistä ks. Jarva 2003 erit. luku 3.1). Termiä ekspressiivisana on käytetty deskriptiivisanojen ja onomatopo-
eettisten sanojen yläkäsitteenä (esim. Korhonen 1993: 302 ja Jarva 2003: 61). Toisaalta Korhonen mainitsee termiä 
deskriptiivisanat käytettävän myös ekspressiivisanoista. SS määrittää ekspressiivin (s.v.) kuvailevaksi tai jäljittele-
väksi sanaksi, joka ilmaisee tunnetta, mielenliikkeitä tms. tai jäljittelee esim. liikettä tai ääntä (massuttaa, viuhah-
taa). SSS:n määritelmä on samansuuntainen (s.v. ekspressiivi 2.): ’kielitieteessä sana, joka jo sinänsä ilmaisee 
tuntemusta, affektia tai emootiota ja samalla on kuvaileva (mököttää, jankuttaa, änkyttää, tutisee, torkkuu). 
Ekspressiivit ovat Searlen (1976) puhehaktiteoriassa ilmauksia, joilla puhuja ilmaisee tuntemuksiaan ilmaistusta 
asiasta, esim. Pahoittelen, että myöhästyin. 
 Adjektiivia ekspressiivinen luonnehditaan sanakirjoissa melko yleisluonteisesti (NS s.v. ’estetiikassa: 
ilmeikäs, sattuva, elävä’, PS s.v. ’ilmeikäs, ilmaisuvoimainen, ilmaisullinen’). Termi ekspressiivinen merkitys voi 
viitata ilmauksen emotionaaliseen sisältöön ja puhujan kreatiiviseen kielenkäyttöön (esim. DLP s.v. expressive), 
mutta se voi olla myös ainakin osittain päällekkäinen affektisen, konnotatiivisen ja emotiivisen merkityksen kanssa 
(esim. Lyons 1979). Hakulinen ja Ojanen (KFT s.v. ekspressiiviset piirteet) mainitsevat termin ekspressiiviset 
piirteet, joka tarkoittaa puheen tehotteena toimivia ei-distinktiivisiä puhunnan piirteitä, yleensä prosodisia piirteitä 
tai äännemaalailua. 
 Interpersonaalisen funktion käsite kuvaa sitä, että kieli välittää faktuaalisen tiedon lisäksi puhujan tunteita 
ja asenteita itseään, kuulijaa ja puheenaihetta kohtaan (Halliday 1970: 143). Kielen interpersonaalisen funktion 
tuottamaa laajaa aluetta on kuvattu myös nimityksillä kielen sosiaalinen ja ekspressiivinen funktio, ilmauksen 
sosiaalinen, ekspressiivinen, affektinen ja emotionaalinen merkitys (Yli-Vakkuri 1986: 3). Lyons (1979: erit. 51–56) 
nostaa Hallidayn ajatuksiin perustuen ekspressiivisen funktion kielen keskeiseksi ominaisuudeksi deskriptiivisen 
(deskriptiivisen, faktuaalisen, referentiaalisen) ja sosiaalisen funktion oheen. 
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misesta selittyisi muun muassa painokas fraasi yhtään mitään, joka ilmaisee faktuaalisesti saman 
kuin mitään. Hyperbolisen fraasin merkitystä on tuskin tarkoitettu tulkittavaksi kirjaimellisesti, 
vaan sen motivaatio on ekspressiivinen liioittelu: Sä et tiedä tästä yhtään mitään (= kai sentään 
jotain). Persson (1974: 4) on puhunut vahvistamisesta myös toiston yhteydessä. Tällä hän 
tarkoittaa kielen yksikön toistamista emfaasin, fokuksen tai temaattisen asettelun motivoimana, 
esimerkiksi far, far too expensive. 

2.5 Affektinen toisto  

Affektinen toisto tarkoittaa sellaista kielellistä toistoa, jonka avulla puhuja ilmaisee suhtautumi-
sensa tai asennoitumisensa puheena olevaan asiaan. Sen käyttö motivoituu tyypillisesti ihmisen 
emotionaalisesta kokemuksesta, ja se ilmentää tunnevaikutusta suhteessa propositioon, puheena 
olevaan asiaan, lausumaan jne.7 Käsite on väljäalainen, ja niinpä affektinen toisto yhdistyy 
monenlaisten asenteiden, tunnetilojen, mielenliikkeiden ja kokemusten voimakkuuden kuvai-
luun. Affektista toistoa on esimerkiksi toiston käyttäminen paheksuntaan (8a), vähättelyyn (8b), 
surkutteluun (8c) ja voimasanojen käytön vahvistamiseen (8d). 
 

8. a. Tärkeintä on vain raha ja raha. 
 b. Saviastia saviastiain joukossa. 
 c. Voi voi sinua.  
 d. Hemmetin hemmetti. 

 
Affektinen toisto välittää puhujan asenteita puheenaihetta kohtaan. Se saattaa myönnytellä eli 
osoittaa samanmielisyyttä (9a), ilmentää välinpitämättömyyttä (9b), uhota (9c), rehvastella (9d ja 
e) ja viestittää akustisena ikonina voimakasta inhoa (9f). 
 

9. a. Kyllä kyllä 
 b. Tuun kun tuun. 
 c. Maksoi mitä maksoi 
 d. Mies kuin mies tuon tekee. 
 e. Asiakas: Mä annan sulle nyt nää [lounas]setelit 
  Myyjä: Ei ois tarvinnu 

                                                 
7 Adjektiivit emotiivinen ja emotionaalinen tarkoittavat yleensä samaa, joten samastan ne tässä työssä. Emotiivinen 
merkitys on vanhastaan nähty ”referentiaalisen” tai ”kognitiivisen” merkityksen vastakappaleeksi (esim. Ullmann 
1951: 96–105). Ogden ja Richards (1923:10) erottavat sanan referenssistä emotiivisen merkityksestä, jolla he 
tarkoittavat sanan ominaisuuttaa luoda emotionaalisen vaikutuksen puhujan ja kuulija välille. Sanat voivat olla 
koreferentiaalisia, mutta erota toisistaan emotiiviselta merkitykseltään (heppa ~ koni ~ hevonen). Sittemmin termiä 
emotionaalinen merkitys on viljelty useissa semantiikan esityksissä (esim. Leech). 
 Sanakirjat kuvaavat adjektiiveja melko yhdenmukaisesti: emotionaalinen SS (s.v.) ’emootiota koskeva; 
tunne-elämään kuuluva, tunnepitoinen, tunteenomainen’; emotionaalisuus SSS (s.v.) ’emootioon kuuluva tai 
perustuva, tunne-elämään kuuluva, tunteenomainen. Emotionaalisen toiston termiä on käytetty sellaisista ilmaustyy-
peistä kuin vanha vanha mies (ks. Persson 1974: 3 ja siinä mainittu kirjallisuus), jolloin termi on päällekkäinen 
intensifioivan toiston kanssa. 
 Emotiivisuus ja affektisuus liittyvät yhteen. Affektinen merkitys voidaan samastaa emotiivisen merkityksen 
kanssa (esim. Lyons 1979), mutta toisaalta Leech (1974: 18) käyttää koko interpersonaalisesta merkitysskaalasta 
termiä affektinen merkitys. Yli-Vakkuri (1986: 4) on kuvannut puhujan affektisia intentioita (vähättely, leikillisyys 
jne.) tarkastellessaan suomen kieliopillisten muotojen toissijaista käyttöä.  
 Toisaalta affektiivisuus erotetaan emotiivisuudesta aistimuksen ja tunteen voimakkuuden perustella, niin 
että affekti tarkoittaa monesti erityisesti voimakasta tunnetta (esim. PS ja SSS s.v. affekti), ja affektiivinen merkitys 
on vastaavasti voimakasta tunne-elämyksellisyyttä (SSS s.v. affektiivinen ’affektiin liittyvä tai kytkeytyvä, 
voimakastunteinen, kiihkoisa’). ISK (§ 1707) käyttää termiä affektisuus kattamaan suunnilleen samat kielenilmiöt, 
joita tässä esityksessä on luokitettu ekspressiivisiksi, emotionaalisiksi ja affektiivisiksi, jos kohta sanoja ekpressiivi-
syys ja emotiivisuus todetaan käytetyn kirjallisuudessa ”suunnilleen samassa tarkoituksessa” kuin affektinen 
ekspressiivisyys. Affiliatiiviset eli empatian osoittamisen keinot kuuluvat affektisten keinojen luokkaan. Ne 
viljelevät myös toistoa: voi voi jne. 
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  Asiakas: Kato rahamiehiä rahamiehiä (lennosta) 
 f. hyh hyh, hyi hyi 

 
Affektisen ja ei-affektisen kielenkäytön välille on mahdotonta vetää tiukkaa rajaa, ja niinpä 
myös affektinen toisto on osittain epämääräinen ilmiö. Tämä perustuu yksinkertaisesti siihen, 
että tunteet aktivoituvat herkästi kielenkäytössä. Esimerkiksi dialogissa kielenkäyttäjä suhtautuu 
varsin usein affektisesti kuulemaansa, puheenaiheisiin, muiden osallistujiin ja muiden osallistu-
jien lausumiin jne. Tähän liittyy muun muassa voimakkaan samanmielisyyden tai erimielisyyden 
osoittaminen, närkästyminen, suuttuminen, samantekevyys, välinpitämättömyys, myötätunto, 
aggressio ja viha. Toisto on vain yksi keino osoittaa affektia, ja affektinen toisto limittyykin 
usein muihin keinoihin, esim. prosodiaan. 

2.6 Imitatiivinen toisto  

Kielellisessä viestinnässä käytetyt merkit muodostavat jatkumon, jonka toisessa ääripäässä ovat 
symboliset merkit ja toisessa kuvalliset ikonit (ks. tämän jakson lukua 1.3). Diagrammaattinen 
ikonisuus, luonnollisen kielen kannalta merkittävin ikonisuuden muoto, sijoittuu näiden 
kohtioiden väliin. Imitatiivinen toisto on prototyyppistä diagrammaattisuutta; se tarkoittaa 
sellaisia kielellisiä ilmauksia, jotka ”jäljittelevät” tai ”matkivat” kohteensa ääntä, toiminnan 
laatua tms. 
 Termin imitatiivinen toisto valinta kuvaamaan matkintaperusteista toistoa ei ole itsestään 
selvää, sillä terminologia on kirjavaa. Korhonen (1993: 302) kutsuu äännesymboliikkaa 
osoittavia sanoja ekspressiivisanoiksi, joita on kahta tyyppiä: toinen ryhmä on onomatopoeettiset 
eli ääntä jäljittelevät sanat ja toinen deskriptiiviset sanat eli kuvailevat sanat, joilla ilmaistaan 
muuta kuin ääntä. Tiettyjä, eksklamatiivisessa funktiossa käytettyjä ihmisten, eläinten, fyysisen 
ympäristön ja luonnon tuottamia ääniä jäljitteleviä ilmauksia (naks, pum, loiskis, kiepsis) on 
kutsuttu vanhastaan onomatopoeettisiksi interjektioiksi, mutta toisaalta käytössä on myös A. 
Penttilän (1963: 500–504) luoma termi imitatiivi, jota käyttää muun muassa Leskinen (2001: 
41). Lindström (1999) erottaa omaksi interjektioiden ryhmäkseen imitaatiot eli jäljittelyt (sv 
imitationer), joilla hän tarkoittaa ei-kielellisiä ääniä matkivia ilmauksia, akustisia ikoneja (pam, 
ti-ti-tyy jne.). Persson (1974: 143–144) on käyttänyt termiä mimeettinen toisto sellaisesta 
toistosta, joka ilmentää fyysisen maailman toistuvaa tapahtumaa, esimerkiksi ääntä ja liikettä 
(kling kling kling jne.). Tässä yhteydessä kannattaa mainita sekin, että ISK (§ 856) pitää 
interjektiona eli huudahduspartikkelina vakiintuneita kielellisiä äännähdyksiä, jotka osoittavat 
puhujan affektista reaktiota tapahtuneeseen, sanottuun tai omaan tunnetilaan (huh, hui, yäk, 

kääk, oho, nono). 
 Ekspressiivisiksi interjektioiksi voi kutsua onomatopoeettisia ja deskriptiivisiä huudah-
duksen muodossa esitettyjä tai funktioltaan huudahduksenomaisia ilmauksia. Toisteisessa 
muodossa esiintyvät usein onomatopoeettiset eläinten äänten matkimiset ja kutsuhuudot (hau 

hau, kis kis, tse tse, kot kot, kvaak kvaak, kraa(k) kraa(k), vaak vaak, kukkuu, röh röh, tuku tuku 
ja päkä päkä, titityy titityy). Eläinten äänten matkimisessa itse ilmaus on jäljittelevä, ja sen 
lisäksi toisto kuvaa diagrammaattisesti iteratiivista toimintaa. Muunkinlaiset ekspressiiviset 
interjektiot (vähintään) kahdentuvat herkästi silloin, kun ne kuvaavat iteratiivista tai kontinuatii-
vista toimintaa (10a–g). 
 

10.a. Pam pam kajahtelivat laukaukset. NS s.v. pam 
 b. Kuului kaksi peräkkäistä laukausta - pang pang. NS s.v. pang 
 c. Puks puks pani moottori. NS s.v. puks 
 d. Sur sur kävi rukki. NS s.v. sur  
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Hetkellistä eli punktuaalista tapahtumaa kuvaava onomatopoeettinen interjektio ei kahdennu, 
mutta sitä vastoin tällaisia tapahtumia voi toki kuvailla ikonisesti toiston avulla (11a–c).  Myös 
monet soinnutteluinterjektiot kuvaavat hetkellisen tapahtuman, niks naks, rits rats jne. Tällaiset 
ilmaukset ovat kaksoissanamaisia, partiaaliseen toistoon perustuvia ikonisia muotoja. 
 

11.a. Lops, lops ääntelivät märät virsut miehen astuessa sateen liottamaa tietä. NS s.v. lops 
 b. Lopsis, lopsis panivat pojan saappaat. NS s.v. lopsis.  
 c. Läiskis, läiskis läjähtelivät askelet märällä tiellä NS s.v. läiskis 

 
Imitatiivinen toisto voi olla esimerkiksi deskriptiivistä toiminnan kuvailua, joka tähtää autentti-
suuteen sekä laadun että määrän kannalta (12a). Kirjoitetussa kielessä esiintyvä naurun kuvaus 
on vastaavanlaista (12b–d). 
  

12.a. Kun musiikki loppuu, Ilona niiasi nätisti ja aikuiset taputtivat käsiään. Ehkä tyttö ei hy-
myillyt siksi, että häntä jännitti vastata vieraitten ihmisten kysymyksiin. ”Tuossa äskeises-
sä kappaleessa kivointa on se ti-di-di-di-di-di-di-di-di-di-dii, ja se bing-bing”, näyttää 
Ilona jousen liikkeitä. HS 18.8.1999 s. B 3 

 b. Hah hah haa, nauroivat miehet. NS s.v. haa 2.  
 c. ”He he he”, nauroi äijä. NS s.v. he 1. 
 d. Hi hi hi! poika kiusoitteli sisartaan. NS s.v. hi 

 
Kielessä on vakiintuneita kahden saman elementin mittaisia imitatiivisia merkkejä, joita 
käytetään viestinnässä monenlaisiin tehtäviin (kop kop, höpö höpö jne.). Näitä voi kutsua 
duplikoituneiksi akustisiksi ikoneiksi. Raja muihin imitatiivisen toiston tapauksiin on löyhä, 
sillä samat elementit voivat toistua ikonisessa kuvailussa useammankin kerran, niin ettei kyse 
ole enää duplikaatiosta. Toisaalta akustisten ikonien ryhmä on heterogeeninen senkin vuoksi, 
että ilmauksia käytetään monissa kieliopillisissa funktioissa ja osa on siirtynyt interjektiomaisis-
ta ilmauksista muihin sanaluokkiin. 
 Akustisia ikoneja voidaan käyttää korvaamaan fyysisen maailman tekoja. Esimerkiksi 
kop kop saatetaan lausua koputuksen asemesta sisään astuttaessa, eli merkkiä käytetään huo-
mionherättämistarkoituksessa niin kuin aitoa koputtamistakin. Taputtamista voidaan korvata 
vastaavasti ilmauksella tap tap. 
 Tietyt ilmaukset ovat lähinnä dialogiin kuuluvia responsseja. Duplikaatti kälä kälä voi 
paheksua vastaanottajan puheen määrää. Heko heko lausutaan tekohauskasta lausumasta, asiasta 
tai ilmiöstä, käkä käkä voi esimerkiksi paheksua puhujaa kohtaan esitettyä naurua, höpö höpö 
epää hyvin affektisesti väitteen totuuden. 
 Akustiset ikonit lähestyvät monissa yhteyksissä käytöltään symbolisia merkkejä. 
Toimintaa kuvailevat ilmaukset pusi pusi ja hys hys sopivat myös esimerkiksi direktiivi-
ilmauksiin: Nyt pusi pusi ’pussatkaa’; Tästä asiasta ollaan sitten hys hys ’olkaamme hiljaa’; 
Vouho vouho taas ’älä vouhota’. 
 Lässyttämisen toimintaa kuvaava ilmaus lässyn lässyn sisältää affektisen kannanoton 
niin kuin kantaverbikin: se ilmaisee halveksuntaa (13a). Ilmaus hopi hopi puolestaan lähenee 
adverbia, sillä se kuvaa  teon laatua ’kiireesti’ (13b), samoin kuin soinnutteluun perustava tiptop 
(13c). 
 

13.a. Sacrament- videon ohjaaja, Jackass-yhteyksistä tuttu Bam Margera hölöttää tämän 15-
minuuttisen läpi poistumatta hetkeksikään kameran edestä. Saamme tietää, että video teh-
tiin Prahassa, että siinä esiintyvä mallityttö ei osaa englantia ja että kuvaukset viivästyivät 
kun keyboard katosi. Lässyn lässyn. HS 30.6.2003 s. D 10 
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 b. Timo T.A. Mikkonen on ratkaisujen mies. kun miehen tv-karisma ei enää riitä valtakun-
nanverkkoon, tyyppi asensi valvontakamerat omalle pihalleen. Nyt hopi hopi myymään 
lähetystä tv-kanaville! MeNaiset 24/2005  s. 7 

 c. Johtaja esiintyi aina tiptop. NS s.v. tiptop 
 
Haakana (1995) kutsuu naurupartikkeleiksi oikeaa naurua jäljitteleviä kielellisiä konstruktioita, 
joilla osoitetaan keskustelussa esimerkiksi vakavan ja ei-vakavan puheen välistä eroa. Naurupar-
tikkelia (s. 368–369) käytetään dialogissa tyypillisesti vitsin huonouden tai tekohauskuuden 
osoittamiseen. Näin muodoin puhuja osoittaa naurupartikkelilla affektisen suhtautumisensa 
propositioon. 
  

14.a. Voisiko olla niin, että yhteiskunnallinen kehitys olisi tehnyt perinteisen politiikan tar-
peettomaksi? ”Ettäkö, hahhah, sosiaalivaltion konsensus olisi ratkaissut ongelmat. Miksi 
harjoittaa politiikkaa taivaassa ja niin edelleen. Tässä on nyt pari ongelmaa: onko ylipää-
tään kysymys mistään konsensuksesta. Termihän viittaa kansalaisten aktiiviseen valtaide-
ologian hyväksymiseen. Mutta hyväksyykö ’kansa’ todella nykyisen menon? Ajatelkaam-
me vaikkapa työttömien armeijaa. Eiköhän kyse ole paremminkin massojen välinpitämät-
tömyydestä ja voimattomuuden tunteesta ylivoimaisten ongelmien edessä.” sk87 

 b. Kotisivullanne luvattiin (kesäkuussa 1997) Myllylän ja Isometsän harjoittelusta esimerk-
kejä viikolta 18 lähtien eli huhti-toukokuun vaihteesta. Mistä vuodesta mahtoi olla kyse? 
”Heh-heh. Se viikkohan on kohta taas ajankohtainen.” HS 26.3.1998 s. C 12 

 c. Varapuhemies Mikko Pesälä puhuu nopeasti mutta pitkään. ”Yhden päivän kuljin Johan-
nes Virolaisen mukana. Uusia yrittäjiä pitää vähän auttaa, hehheh.” sk87 

 
Naurupartikkeleissa on duplikoituneita akustisia ikoneja: hahhah, hehheh, höhhöh. Niitä 
käytetään muun muassa osoittamaan naurunalaiseksi jokin väite (14a) tai osoittamaan ylipäätään 
jokin asia ei-vakavaksi puheeksi (14b ja c). 
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V SIJAPREDIKAATTIKONSTRUKTIOITA  

 
Sijapredikaatti tarkoittaa yhteisnimityksenä sijapäätteiden ja adpositioiden semanttista napaa 
(termi P. Leino 1993: 178). Sijapääte ja postpositio ovat tyypillisiä toistokonstruktioon kuuluvia 
kieliopillisia morfeemeja: päivä päivältä, päivästä päivään, kerta kerran jälkeen. Käytän 
tällaisten rakenteiden yhteisnimityksenä termiä sijapredikaattikonstruktio. 
  Sijapredikaattikonstruktiot voi jakaa konstruktion lekseemin mukaan nomini- ja 
verbikonstruktioihin. Nominikonstruktiot jakautuvat edelleen substantiivi- ja adjektiivirakentei-
siin. Kaikki sijapredikaattikonstruktiot ovat erikoiskonstruktioita, eli konstruktion lekseemiksi 
sopii vain yhden sanaluokan sana (vrt. konnektiivikonstruktioihin jaksossa VI). Käsittelen 
aineistoa konstruktion lekseemin sanaluokkaan perustavan jaottelun mukaan. 
 Ensiksi käsittelen substantiivikonstruktioita (luvut 1–10). Keskeisiä rakenteita ovat 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN (luku 1), OVELTA OVELLE (luku 2), PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ (luku 3), KÄSI KÄDESSÄ 
(luku 4), POTUT POTTUINA (luku 6), SILMÄ SILMÄSTÄ (luku 7), KUNINGASTEN KUNINGAS (luku 8) 
ja EI TIPAN TIPPAA (luku 9). Postpositiokonstruktioita (TAIDE TAITEEN vuoksi jne.) tarkastelen 
omana lukunaan (luku 5). Substantiivikonstruktioissa on verraten runsaasti myös toiston 
kannalta kiinnostavia yksittäisiä fraaseja (rinta rinnan, aika ajoin, perä perää, tämän tästä jne.) 
(luku 10). 
 Adjektiivikonstruktioita on kolmea tyyppiä: PIENEN PIENI (luku 11), TUTTUAKIN TUTUMPI 
(luku 12) ja SUURISTA SUURIN (luku 13). Verbikonstruktioita on samaten kolmenlaisia. Kon-
struktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ sisältää finiittitaivutuksen saavan verbin ja saman verbin MA-
infinitiivin adessiivin (luku 14). Ilmaustyypissä KASVAA KASVAMISTAAN on verbin finiittimuo-
don lisänä partiivimuotoinen, omistusliitteellinen minen-johdos (luku 15). Konstruktio KOROS-

TAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN sisältää vartalontoistona MA-infinitiivin elatiivin ja vakion 
päästyä-, johon liittyy omistusliiite (luku 16). 

1 Konstruktio PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN 

Konstruktioon PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN kuuluu identtisen lekseemin lisäksi elatiivin ja illatiivin 
sijamorfeemi. Tällaiselle toistorakenteelle on myös kiintoisa lähitapaus, nimittäin konstruktio 
PÄIVÄSTÄ toiseen (päivästä toiseen, illasta toiseen jne.). Tässä rakennetyypissä etujäsenen 
lekseemi vaihtelee samaan tapaan kuin toistokonstruktiossakin, mutta toiseen sitä vastoin on 
konstruktion vakio. Tämä rakenteellinen vaihtelu liittyy toistoilmauksiin keskeisesti, niin että 
aloitan luvun tarkastelemalla konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen vaihtelua 
(luku 1.1). Vaihteluun liittyviä keskeisiä ilmiöitä ovat konstruktion ilmausten fraasiutuminen, 
produktiivisuus, tekstilajikohtaisuus ja tietyt retoriset ilmiöt, jotka motivoivat toistokonstruktion 
käyttöä. Sitten havainnollistan toistokonstruktion semantiikkaa (luku 1.2). Kolmannessa 
alaluvussa kokoan yhteen tämän luvun havainnot (luku 1.3). 

1.1 Vaihtelu PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ~ PÄIVÄSTÄ toiseen  

1.1.1 Konstruktioiden yleisyys ja produktiivisuus  

PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN -konstruktio on fraseologis-syntaktinen käännöslaina, joka tavataan raama-
tunsuomennoksessa. Sen tyypillinen lekseemi on laskettava substantiivi. Esiintymien kokonais-
määrä perusaineistossa on 212, erilaisia ilmauksia on 57, kerrallisia esiintymiä 34 (liite 2, 
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taulukko I). Konstruktio on produktiivinen, ja sen ilmausmäärä karttuu, muttei läheskään 
samaan tahtiin kuin rinnakkaiskonstruktiossa PÄIVÄSTÄ toiseen (tästä jäljempänä). 
 Aineistosta pistää silmään, että toteutumista hyvinkin yli puolentoista sataa on fraaseja 
(kannesta kanteen, laidasta laitaan). Kerralliset ilmaukset taas osoittavat konstruktion ilmausten 
määrän karttumista. Konstruktion toteutumina on 34 kerrallista ilmausta, ja tässä ryhmässä on 
intuitiivisesti arvioiden eniten ei-fraasiutuneita uusmuodosteita. 
 Perusaineiston kymmenen yleisimmän ilmauksen esiintymismäärät Google-hakuna 
näyttävät seuraavanlaisilta (tammikuu 2005). Yksittäisenä ilmiönä pistää silmään se, että 
avoimen korpuksen kiistaton suosikkifraasi on metaforinen laidasta laitaan. Käsittelen sitä 
erikseen tuonnempana. 
 

Perusaineisto     Google-haku 
 

polvesta polveen   23  laidasta laitaan   30 400 
sukupolvesta sukupolveen  22  päästä päähän   8 350 
laidasta laitaan   17  silmästä silmään  4 320 
päivästä päivään   15  päivästä päivään  2 870 
ikuisesta ikuiseen  14  polvesta polveen  896 
päästä päähän   13  suusta suuhun   748 
silmästä silmään  10  talosta taloon   599 
suusta suuhun   9  sukupolvesta sukupolveen 417 
talosta taloon   8  suvusta sukuun   151 
suvusta sukuun   7  ikuisesta ikuiseen  13 

 
Sitä, että ilmausten suhteelliset esiintymisyleisyydet poikkeavat perus- ja internetaineistossa 
toisistaan merkittävästi, selittää muun muassa tiettyjen fraasien tekstilajikohtaisuus. Esimerkiksi 
perusaineiston tietyistä temporaalisista fraaseista 69 esiintymää on Raamatusta: polvesta polveen 
(23), sukupolvesta sukupolveen (22), suvusta sukuun (7), iankaikkisesta iankaikkiseen (7). 
Toisaalta taas esimerkiksi Waltarin Sinuhessa esiintyvä fraasi ikuisesta ikuiseen (14) on 
idiolektaalinen yksityistapaus, joka lienee raamatullisen fraasin iankaikkisesta iankaikkiseen 
analogiaa. 
 Konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen toteutumat ovat huomattavasti yleisempiä kuin toisto-
konstruktit, ja PÄIVÄSTÄ toiseen on myös selvästi produktiivisempi ilmaustyyppi. Tästä on 
vahvaa näyttöä ainakin asiaproosassa. Konstruktioon tuotettuja ilmauksia on jo pelkästään sk87-
korpuksessa 71, minkä perusteella ilmaustyypin esiintymien kokonaismäärän voi arvioida 
olevan perusaineistossa useita satoja (liite 2, taulukko II). 
 Parhain ilmaustyyppien yleisyyssuhdetta havainnollistava luku on konstruktioiden 
toteutumien yleisyyssuhde yhdessä korpuksessa: konstruktio PÄIVÄSTÄ TOISEEN on sk87-
korpuksessa yli kaksi kertaa niin yleinen kuin PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN (liite 2, taulukko III). Kerral-
listen ilmausten määrä puolestaan havainnollistaa parhaiten ilmaustyypin karttumista: kerrallisia 
PÄIVÄSTÄ toiseen -konstrukteja on seitsenkertainen määrä PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN -konstrukteihin 
verrattuna. Konstuktion PÄIVÄSTÄ toiseen suositummuudesta kertoo myös internetaineisto, josta 
esimerkiksi sopivat syklisistä lekseemeistä muodostetut temporaaliset ilmaukset. Seuraavat 
esiintymismäärät ovat Google-haun tuloksia tammikuulta 2005. 
 
 sekunnista sekuntiin   19  sekunnista toiseen  15 
 minuutista minuuttiin  55  minuutista toiseen  77 
 tunnista tuntiin    820  tunnista toiseen  960 
 illasta iltaan   242  illasta toiseen  1640 
 päivästä päivään  3 930  päivästä toiseen  11 000 
 viikosta viikkoon  228  viikosta toiseen  1 820 
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 kuukaudesta kuukauteen 88  kuukaudesta toiseen 902 
 vuodesta vuoteen  866  vuodesta toiseen 31 500 
 
Havaitaan, että fraasit illasta toiseen, päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen ja 
vuodesta toiseen ovat selvästi yleisempiä kuin vastaavat toistofraasit. Ilmaustyypit esiintyvät 
myös tasavahvoina, mutta tällöin käyttö sijoittuu marginaalisempiin ilmauksiin (sekunnista 

sekuntiin ~ sekunnista toiseen, minuutista minuuttiin ~ minuutista toiseen, tunnista tuntiin ~ 
tunnista toiseen). 
 Vertailtaessa konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen tuottamia ilmauk-
sia pistää silmään myös idiosynkrasia, eli se, että lekseemit saattavat kiteytyä tendenssinluontei-
sesti yhteen rakennetyyppiin. Tätä kuvastavat äskeisessä aineistossa esimerkiksi fraasit kuukau-

desta toiseen ja vuodesta toiseen. Ne vievät alaa ilmauksilta kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta 

vuoteen. 
 Tekstilajikohtaisuus näkyy konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen 
jakaumassa myös perusaineistossa. Temporaalinen fraasi päivästä päivään esiintyy perusaineis-
tossa 15 kertaa, mutta jos Waltarin Sinuhen ja Raamatun tekstit jätetään huomiotta, esiintymiä 
jää jäljelle 2 kappaletta. Sitä vastoin fraasista päivästä toiseen on kymmeniä esiintymiä, jotka 
jakautuvat melko tasaisesti läpi sähköisen aineiston. 

1.1.2 Varioimattomia toistokonstrukteja  

Toistokonstrukti sopii periaatteessa aina ”korvaamaan” vastaavan PÄIVÄSTÄ toiseen-ilmauksen, 
mutta toisinpäin ei päde. Toistokonstrukteissa on ensinnäkin selviä, kiinteämuotoisia fraaseja, 
mutta toisaalta toistoilmauksen esiintymisen motivaatio voi olla myös eri tavoin kontekstuaali-
nen. Nämä periaatteet voivat myös limittyä ilman selvää rajakohtaa. Muotoonsa vakiintuneita 
toistofraaseja ovat esimerkkien 1a ja b sanasta sanaan ja kannesta kanteen. 
 

1. a. Kysymyksen kuultuaan Salminen ei ala muotoilla ajatusta epämääräisestä alkumöhkälees-
tä kuten jotkut ajattelijat, eikä sohia sanoillaan eri suuntiin koettaakseen mitä niihin tart-
tuu niin kuin muut, vaan hän vaikenee hetkeksi kuin muistellakseen, mitä on asiasta aikai-
semmin ajatellut ja lausuu sitten punnitun mielipiteen, jonka voi usein löytää lähes sanas-
ta sanaan jostain hänen lukuisista kirjoituksistaan. SK 33/1997 s. 29 

 b. Yhdessä tunnissa ehtii laulaa alusta loppuun noin 15 virttä. Kun virsikirjassa virsiä on 
632, sen ehtii laulaa kannesta kanteen kolmen päivän aikana. Sydänyön tunteja ei laula-
miseen tarvitse silloin käyttää. HS 5.4.1998 s. A 16 

 
Toistofraaseiksi ovat vakiintuneet niin ikään jotkut ylätyyliset, raamatulliset ilmaukset (2a–c). 
 

2. a. Nouskaa ja kiittäkää Herraa, Jumalaanne, iankaikkisesta iankaikkiseen. raamattu 
 b. Vaikka levymyynti on keskeistä, yhä vielä on mahdollista luoda mainetta kiertämällä lavo-

ja ikuisesta ikuiseen. sk87 
 c. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa. raamattu 

 
Myös monet muut (ylätyyliset) fraasit ovat vakiintuneet toistokonstrukteiksi. Lekseemi on näissä 
rajaamaton, ei-syklinen substantiivi (aika, hämärä) tai substantiivisesti käytetty adjektiivi (3a ja 
b). Tietyt retorisesti maalailevat, poeettiset kielikuvat, joissa konstruktion lekseemi on abstrakti 
substantiivi, ovat samankaltaisia (3c ja d). 
 

3. a. Kuusikymmentä täytettyäni minulla on tiettyjä edellytyksiä havaita, mitkä ilmiöt ovat py-
syväisiä tai näyttävät pysyväisiltä ja toistuvat lähes lainmukaisesti. Olen esim. huomannut, 
että rauhantekijöitä pilkataan ajasta aikaan. Ja kun sota tulee, samat pilkkaajat ovat en-
simmäisinä valittamassa sodan kurjuutta. kurjensaari 
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 b. Rukouslippujen työtä jatketaan luostarissa yksitoikkoisella musiikilla ja hypnoottisilla ru-
kouksilla. Vaikka seuraava elämä onkin toivottavasti parempi, on tässä elettävässä tehtävä 
työtä hämärästä hämärään. sk87 

 c. Rooma on kosken vuolle, jossa ajan kymi huiluttelee ihmisiä tuntemattomasta tunte-
mattomaan. sk87 

 d. Afganistan ajautuu kurjuudesta kurjuuteen (ots) HS 7.8.1997 s. A 2 
 
Monikko (4) on rakenteellinen erikoistapaus. Konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen vakio on yksikölli-
nen toiseen, eikä vastaavaa monikkokonstruktiota ole olemassa. Silloin kun ilmauksen lekseemi 
on monikollinen, toistokonstrukti on ainoa mahdollisuus. 
 

4.  Kepun politiikka on rakennettu vaaleista vaaleihin, kahdet presidentinvaalit korkeim-
malla. sk87 

 
Kontekstuaalinen toistoilmauksen motivaatio on hyvin kompleksinen asia, ja toiston käyttöön on 
monia syitä, joita ei voi kuvata täydellisyyden vaatimuksin. Syntaktinen kontekstuaalinen syy 
voi liittyä rinnastuksen käyttöön (5a ja b). Soinnuttelu on tehokeino, jota rinnastettujen toistora-
kenteiden symmetria voimistaa edelleen. 
  

5. a. Mikään kansa ei ahmi kirjoja niin kuin tämä. Lainakirjat kiertävät kylää kodista kotiin, 
sängystä sänkyyn. Keiden luona ne käyvät? (ots) HS-kl marraskuu 1996 s. 74 

 b. Yhteistä lauluille oli, että ne levisivät pääasiassa suusta suuhun ja vihkosta vihkoon 
apunaan laajalle levinneet painetut lauluvihkoset, ”arkit”, jotka 1910-luvulle tultaessa al-
koivat ajankohtaisten ”arkkiveisujen” lisäksi sisältää yhä useammin käännöksiä ulkomai-
sista muotilauluista.  skh 

 
Soinnuttelu liittyy tehokeinona muun muassa institutionaalisiin ja seremoniallisiin puhetilantei-
siin. Siksi raamatulliset ja mahdollisesti myös muut ylätyylisiksi mieltyvät ilmaukset sorvautuvat 
herkästi toistofraaseiksi (6a–e). Tällöin toiston emfaattiseen painoon yhdistyy vaikuttavuus ja 
vakuuttavuuden tavoittelu. 
 

6. a. Oletko ainiaaksi vihastunut meihin, pidätkö vihaa suvusta sukuun? raamattu 
 b. Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautesi pysyy polvesta pol-

veen. raamattu 
 c. [Tienviittoja-kirjan] ilmestymisvuosi oli 1931, ja se oli WSOY:n julkaisema. Mietelausei-

ta oli poimittu Marja Salmelan (Maria Stenroth), Hilda Käkikosken, Alli Trygg-
Heleniuksen, Lina Snellmanin, Jenny Ivalon ja Mathilda Wreden kirjoitelmista. Esipu-
heessa todettiin, että suurten miesten sanoja on säilytetty polvesta polveen. ”Saakoot nä-
mä Suonen jalojen naisten sanat myöskin elää ja puhua edelleen!” HS-kl huhtikuu 1998 s. 
110 

 d. Vain faraoiden veri sitoo valtaistuimet toisiinsa, ja tämän veren on juostava vuosisadasta 
vuosisataan pyhänä verenä kultaisessa talossa sitoen kruunut toisiinsa. waltari 

 e. Viljelysmaisemat muuttuvat kuten muutkin ihmisen toimintamuodot sukupolvesta suku-
polveen. Samasta peltoalasta on pystytty koneellistamisen edetessä saamaan jatkuvasti 
suurempi sato yhä vähemmällä työvoimalla. skh 

 
Tekstin ekspressiivinen yleisilme rakentuu usein sointuympäristöstä. Sointuympäristö voikin 
motivoida toistofraasin esiintymistä niin, että lausekaavassa toistuva alkusointu virittää ilmauk-
seen symmetriaa, josta PÄIVÄSTÄ toiseen-tyyppinen ilmaus tekisi poikkeuksen (erit. 7a). 
 

7. a. Nyt tytöt ja pojat puikkelehtivat autojen seassa kuin kaniinit kolosta koloon. sk87 
 b. Sie oot ko koiperhonen: lennät lumpusta lumppuun. RR 
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Lekseeminä ruumiinosa  
 
Ruumiinosan nimityksistä (suu, käsi, kasvot) kehkeytyneet fraasit ovat kiintoisa erillisryhmä, 
sillä nämä ilmaukset ovat enimmäkseen vakiintuneita, varioimattomia toistofraaseja (8a–d). 
Ruumiinosannimityksiin käytetyt lekseemit muodostavat herkästi idiomeja, ja tällaiset idiomit 
myös säilyvät hyvin kielessä (Nenonen 2002: luku 5.1). Akimoto (1994: 460) on havainnut, että 
ruumiinosannimet esiintyvät universaalisti verbi-idiomien osina samoin kuin yleiset perusver-
bitkin (olla, mennä, kulkea jne). Niinpä ei ole ihme, että ruumiinosannimityksistä kehkeytyneet 
fraasit kuuluvat myös toistorakenteiden ydinryhmään. Näistä fraasilla kädestä käteen on 
paradigmaattinen vaihtoehto kädestä toiseen, mutta se on erikäyttöinen kuin toistofraasi. 
Nenonen (2002: 117) on pannut merkille, että pää on idiomihakuisin nomini. Fraasi päästä 

päähän on yleinen (Google-haku maaliskuussa 2008: 40 000), ja myös sille on olemassa 
rinnakkaisvariantti päästä toiseen.  
 

8. a. Miten käy rauhanomaisen rinnakkaiselon sillä suunnalla? Nixon ja Brezhnev ovat myös 
päättäneet vierailla toistensa luona vuorovuosina. Nokasta nokkaan -diplomatia on voit-
tamassa kansainvälisessä kanssakäymisessä yhä enemmän alaa. Ja me olemme olleet tässä 
edelläkävijöitä! skyttä 

 b. Kun silmästä silmään katsellaan, niin siitä se alun ottaa. RR 
 c. Vain minä tunnen hänet järjelläni, sillä olen hänen poikansa ja näkyjeni kirkkaudessa olen 

katsonut häntä kasvoista kasvoihin, vaikka hänen olemuksensa on kasvottomuus. waltari 
 d. Hartsi on oikeastaan kirjailija. Hänen Pertti Kettunen -nimimerkillä kirjoittamansa kirja 

Ristikkokehä kiertää haluttuna luettavana kädestä käteen. sk87 
 
Toistofraasi voi olla muiden ilmausten tapaan osa laajempaa fraasia. Fraasi suusta suuhun 
kollokoi liikeverbien kanssa. Erityisen yleinen se on levitä ja kulkea-verbien kanssa, jolloin 
syntyvät verbifraasit levitä ~ kulkea suusta suuhun (9a–e). 
 

9. a. Huhu leviää suusta suuhun. NS (s.v. suu IV 1. e.) 
 b. Kun he näkivät meidät, kuului kansanjoukossa kuiskutus kuin etäinen veden kohina ja 

suusta suuhun levisi tieto, että kuninkaallinen kallonpuhkaisija oli tulossa. waltari 
 c. Joukkotiedotuksen ulottumattomissa elää vielä edellistä huikeampi kaskujen ja vitsien 

floora, joka ei ole soveliaisuussyistä päässyt monenkaan painokoneen puristukseen, mutta 
joka uhkuu suusta suuhun kulkevana perinteenä elinvoimaa. hkv 

 d. ”Onnellinen alppitasavalta”, ”autuaitten maa”, kaksi sanontaa, jotka kuvasivat vielä jokin 
aika sitten ehkä vähän kateellisten naapureitten eli Saksan liittotasavaltalaisten käsitystä 
Itävallasta. Yhtäkkiä kulkevat suusta suuhun kaskut, jotka kertovat käsityksen olevan 
muuttumassa. Muncheniläinen kysyy kölniläiseltä: ”Mitä eroa on mustalla puvulla ja itä-
valtalaisella?” Oikea vastaus kuuluu: ”Mustan puvun kanssa voi mennä mihin vain.” sk87 

 e. George Mackay Brown etsii aiheensa vanhoista tarinoista, suusta suuhun kulkeneista 
kertomuksista ja muinaisista saagoista, joista tärkein on Orkneyinga Saga. sk87 

 

1.1.3 Konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen käytöstä  

Konstruktio PÄIVÄSTÄ toiseen on produktiivinen rakennetyyppi, eli sen ilmausmäärä karttuu. 
Konstruktion toteutumat ovat yleensä tyylillisesti neutraaleja, eikä niihin yhdisty samanlaisia 
retorisia tunnusmerkkejä kuin toistokonstruktioon. Toisaalta yleisen produktiivisuuden lisäksi 
myös konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen käyttöön liittyy kontekstuaalisia tekijöitä, jotka osaltaan 
lisäävät ilmausten määrää. Yksi keskeinen konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen käyttöä puoltava 
seikka on kielellinen ekonomisuus. 
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 Historiallisia äänteenmuutoksia, muun muassa assimilaatiotapauksia, on selitetty 
pyrkimyksellä ”ääntämisen helppouteen” (ks. esim. Ravila 1975: 40). Ilmeisesti niinkin yksin-
kertainen asia kuin sanan pituus vaikuttaa asiaproosassa konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen suosit-
tuuteen, elleivät retoriset tavoitteet pane vastaan. Tällöin vakio toiseen keventää rakennetta ja 
yksinkertaistaa sen käyttöä (10a–f). 
 

10.a. James Bondkin on sama vuosikymmenestä toiseen vaikka kasvot välillä vaihtuisivatkin. 
sk87 

 b. Juuri tässä, niin lapselliselta tai yksinkertaiselta kuin se ehkä kuulostaakin, täytyy piillä 
kirjallisuuden voima säilyä vuosisadasta, jopa vuosituhannesta toiseen. sk87 

 c. Ryhmään kuuluu tietty määrä taistelukärkiä mutta ei yhtään nimenomaisesti määrättyä su-
kellusvenettä – ja taistelukärkiä vaihdellaan jatkuvasti sukellusveneestä toiseen. sk87 

 d. Tällä ei ole suinkaan tarkoitus puolustella niitä erityistoimia, joihin Reaganin hallitus ryh-
tyi ratkaistakseen todellisen pulmansa: miten contrat saataisiin pidetyksi hengissä kong-
ressin istuntokaudesta toiseen. sk87 

 e. Vihreinä sähkönumeroina sykkivä kouristus kulki maailman rahan imusolmukkeesta toi-
seen. sk87 

 f. Himalaja-vuoristo levittäytyi taivaanrannasta toiseen, Annapurnalta melkein Everestiin 
saakka, kahdeksan kilometrin korkuinen seinämä lumista kiveä; ja alhaalla laaksossa joki 
kiemurteli kuin hopeinen käärme. sk87 

 
Ekonomisuus voidaan ymmärtää valinnaksi tuottaa suomalaisen suuhun ”helpompi” vaihtoehto. 
Niinpä myös vieraslähtöisen, epätavallisen tai hankalan sanan toiston karttaminen voi motivoida 
PÄIVÄSTÄ toiseen -konstruktion käyttöä. Tämäntapainen motivaatio lienee ainakin osasyy 
tapausten 11a ja b ilmiasuun. 
 

11.a. Kun sähkövarausten potentiaaliero pyrkii tasaantumaan siten, että elektronit kiertävät joh-
dinta pitkin elektrodista toiseen, piuha sitten aikaa myöden menee myös Jaroslavin 
huushollin seinästä sisään ja pyörittää pesukonetta ja kaikkea, minkä sähköllä pyörittävä 
on. sk87 

  b. Puhelut menevät maan alla kaapelia pitkin tai kimpoilevat paraboilista toiseen eetterissä. 
sk87 

 
Syntaktisista operaatioista rinnastus voi vaikuttaa konstruktio PÄIVÄSTÄ TOISEEN esiintymiseen, 
sillä konstruktioiden elliptisessä rinnastuksessa vakio toiseen on ainoa mahdollisuus (12a–c). 
 

12.a. Uotisen loisto ja luovuus: se pettävä helppous, jolla hän liitää ilmaisumuodosta ja ilmai-
sukielestä toiseen. sk87 

 b. Viikolla ilmestyy myös Unettomat ry:n perustajajäseniin kuuluvan Johanna Moision kirja 
Me unettomat. Siinä kerrotaan millaista on olla uneton yöstä toiseen, vuodesta ja vuosi-
kymmenestä toiseen ja ennetaan vinkkejä, mitä asialle voi tehdä. HS 27.10.1997 s. A 5 

 c. Kuusysissä Muurinen ratsasti mestaruudesta ja hopeasta toiseen. HS 22.9.1997 s. D 1 
 
Toistorakenteet ja niiden lähitapaukset muodostavat ilmauspaletin myös monissa muissa 
kielissä. Rutherword (1968: 163) selittää englannin toistorakennetyyppejä day after day ja from 

house to house, että ne perustuisivat ”täydellisempiin” rakenteihin one day after another day ja 
from one house to the next house, joista ensiksi mainitut muodot olisivat lyhentyneet kuin 
elliptisesti. 
 Suomessa on olemassa konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ TOISEEN lisäksi 
vastaavanlaisia syntaktisesti laajempia variantteja. Toiseen resp. toiselle voi sijoittua identtisten 
lekseemien väliin tarkentavaksi määritteeksi (päästä toiseen päähän ja asemalta toiselle 

asemalta) samaan tapaan kuin varsinainen pronominitarkennekin, tästä päästä tuohon päähän 
jne. Toinen voi olla tarkenteen kaltaisena lisänä kahteen otteeseenkin samassa rakenteessa 
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(toisesta päästä toiseen päähän, toiselta ovelta toiselle ovelle) tai se voi myös edustaa yksinään 
takajäsentä, toisesta päästä toiseen, toiselta ovelta toiselle). Potentiaalinen muoto on myös 
yhdestä päästä toiseen päähän. 
 

13. Olkoon se ajatus sitten vaikkapa vain jokin abstrakti tietoisuus siitä, että nyt siirtyy ener-
giaa yhdestä pisteestä toiseen. sk87 

 
Monet tekijät motivoivat tällaisten rikkaampien ilmausten syntyä kontekstissaan. Muun muassa 
emfaasi voi luoda tarpeen käyttää retorisesti korosteisempaa muotoa PÄIVÄSTÄ TOISEEN-
konstruktion asemesta, vaikka se sinänsä olisi semanttisesti riittävä. Tarkentava indefiniittinen 
pronomini yksi korostaa ja rajaa liikkeen näyttämön alkupäätä (13). 

1.2 Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN semantiikasta ja käytöstä  

Konstruktio PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ilmaisee distiributiivisuutta, eli kaikkien konstruktien yhteinen 
merkityspiirre on se, että ne sisältävät osakäsitteistyksiä. PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN sisältää kaksi 
muutossijaa, elatiivin (erosija) ja illatiivin (tulosija). Muutossijoihin yhdistyy liike (Siro 1964, P. 
Leino 1993). Sijojen ilmentämä liike on kontekstittomana skemaattista, ja se saa tulkintansa 
vasta yhdistyessään muihin kielellisiin elementteihin, ennen kaikkea verbiprosessiin. Siksi liike 
reaalistuu eri tavoin erilaisissa lauseissa. 
 Toisaalta elatiivin ja illatiivin rakentaman konstruktion skemaattinen liike voidaan 
hahmottaa yleisessä mielessä VÄYLÄ-mielikuvaskeeman avulla (Lakoff 1987: 275, Johnson 
1987: 113–117). Väylä on jokapäiväisiin kokemuksiimme perustuva abstraktinen entiteetti, joka 
on juurtunut kognitioon ja jonka nojalla hahmotamme liikettä. 
 Ero- ja tulosijojen vastaavuus perustuu siihen, että ne perustuvat samaan mielikuvas-
keemaan (P. Leino 1993: 180). Elatiivi manipuloi abstraktiotasolla VÄYLÄN alkupäätä, illatiivi 
loppupäätä, ja tästä kokonaisuudesta muodostuu siirtymä kahden abstraktin kohteen välillä. 
Elatiivin ja illatiivin muodostamia pariformuloita on kasapäin, ja seuraava havainnollistus käy 
kuvaamaan esimerkiksi seuraavia ilmauksia: lattiasta kattoon, tuumasta toimeen, aamusta iltaan 
ja päivästä päivään.  
 
 Liike     ––––––––––––––––> 
 
 VÄYLÄ-mielikuvaskeema  ––––––––––––––––– 
      ”stA”  ”VVn” 
 
 Konstruktio (superskeema)  SUBSTelat SUBSTill 
 
Ilmauksessa esiintyvä liike voi olla aitoa, spatiaalista liikettä tai se voi olla abstraktia, metaforis-
ta taikka sitten objektiivista tai subjektiivista (ks. esim. Langacker 1987: 166–182; P. Leino 
1993: 186–192). Spatiaalisessa liikkeessä fyysisen olion sijainti muuttuu spatiaalisessa tilassa, 
kun taas abstraktinen liike on sen komplementti: se tapahtuu aina jollakin ei-spatiaalisella 
alueella. Objektiivisessa liikkeessä olio on liikkujana liikeradalla, kun taas subjektiivisessa 
liikkeessä ei ole varsinaista liikkuvaa entiteettiä laisinkaan, vaan käsitteistäjä seuraa liikettä 
lokaatiosta toiseen. 
 Verbin laatu ja verbin tulkinta ovat liikkeen hahmotuksen kannalta avainasemassa, mutta 
toisaalta ilmauksessa esiintyvän liikkeen tyyppiin vaikuttaa myös konstruktion lekseemin laatu. 
Tätenhän määräytyy muun muassa se, onko konstrukti temporaalinen (päivästä päivään) vai 
spatiaalinen (teltasta telttaan). 
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1.2.1 Lauseessa liikeverbi  

Subjektin tarkoitteen spatiaalinen liike  
 
Spatiaalinen liike on havaintopsykologisesti liikkeen arkkityyppi (Langacker1987: 166–168), se 
edustaa liikkeen prototyyppiä (P. Leino 1994: 186). Niinpä on luonnollista, että toistokonstruk-
tion kanssa esiintyy tyypillisesti spatiaalisen luennan saava liikeverbi: kiertää, vaeltaa, sujahdel-

la, kulkea, käydä (14a–f). Liikeverbit ovat dynaamisia ja duratiivisia, ja lauseen hahmottama 
tilanne on usein imperfektiivinen (14a, b, d, f). 
 

14.a. Knuutit kiersivät [jouluna] talosta taloon, vaativat kestitystä jaharjoittivat ilkivaltaakin, 
mutta olivat odotettuja vierastelijoita, esittiväthän he laulujakin. vuorela 

 b. Lamminpelto kertoo, että saadakseen näitä etikettejä haltuunsa mahdollisimman paljon oli 
kierrettävä tuvasta tupaan ja tarkistettava tuhkakupit ja roskalaatikot. sk75 

 c. Swammerdamin käsikirjoitukset kokivat hänen kuolemansa jälkeen monia vaiheita, ne 
olivat sitkeän oikeusjutun kohteena, ne vaelsivat kädestä käteen, kunnes maineikas hol-
lantilainen lääkäri Boerhaave vihdoin painatti ne nimellä Luonnon raamattu 1737, kun 
Swammerdamin syntymästä oli kulunut tasan vuosisata ja hänen kuolemastaankin lähes 
kuusikymmentä vuotta. leikola 

 d. Joku sanoi että siellä on nähty joku vanha irstas ukko, todennäköisesti rappioalkoholisti. 
Kyllä siellä on aivan liian paljon väkeä, paljonko siitä tulee neliötä kohti, lattiat kuluvat, 
kynnykset pitõisi raudoittaa. Koko tuo vastenmielinen sakki, sujahtelevat huoneesta huo-
neeseen, ajavat toisiaan takaa, se on hullaannuttavaa leikkiä, se voi päättyä huonosti, pitii-
si pystyttää varoitustaulu. pennanen 

 e. Mutta minun on myönnettävä, ett kuultuani Ammonin kaupoista maanviljelys alkoi suu-
resti kiinnostaa minua ja menin viljakauppiaitten pörssiin ja kuljin siellä kapakasta ka-
pakkaan janoni tähden ja kuuntelin heidän puheitaan, kunnes opin paljon asioita. waltari 

 f. Egyptin värvääjät käyvät teltasta telttaan, lupaavat: paljon hopeaa, paljon naisia, paljon 
känniä. waltari 

 
Esimerkeissä 14a–f toistokonstrukti on adverbiaalimäärite tai adverbiaalitäydennys, jonka 
lekseemi on konkreettinen substantiivi (talo, tupa, käsi, huone, kapakka, teltta jne.). Adverbi-
mainen toistoilmaus liittyy verbiprosessiin, jolloin liikeverbin osoittama tekeminen hahmottuu 
niin, että subjekti liikkuu etappimaisesti jaksottuvia siirtymiä, joiden kiintopisteitä konstruktion 
lekseemi jaksottaa. 
 
Temporaaliset ilmaukset  
 
Liikeverbin kanssa voi esiintyä myös temporaalinen ilmaus (15a). Tällöin ilmaus hahmottaa 
vastaavasti ajan etappimaisen kulun. Temporaalisen ilmauksen substantiivi on syklinen (tunti, 
päivä, viikko jne.), mistä rakentuu syklin laajuus. Muutos on skalaarista ”liikettä”, ja myös 
muutosverbi voi yhdistyä temporaaliseen toistorakenteeseen (15b). Tällöin toistokonstruktio 
jaksottaa muutoksen tempoilun sykliä: kaupunginorkesterin soittajien määrä vaihtelee esiinty-
misiltojen välillä. Ilmauksen viikosta viikkoon käyttö (15c) lähenee vastaavan postpositioilma-
uksen viikko viikon jälkeen käyttöä (ks. tämän jakson lukua 5.1.1). 
 

15.a. Näin vaelsimme päivästä päivään pitkin Babylonin teitä ja kohtasimme kauppiaita ja 
väistyimme tiepuoleen ylhäisten kantotuolien tieltä ja kumarsimme niitä. waltari 

 b. Näytännöt uudessa toimitalossa alkoivat Verdin Aidan esityksellä tammikuussa 1919. Esi-
tyskertojen lukumäärä oli ensimmäisellä täydellä näytäntökaudella 124 eli lähes kolmin-
kertainen verrattuna aikaisempaan ennätykseen (46 näytäntöä 1916–17). Orkesterina toimi 
Helsingin Kaupunginorkesteri supistetussa koossa jäsenistön osittain muuttuessa illasta 
iltaan. skh 
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 c. Brittiläinen biologi Richard Dawkins purkaa omaa ärtymystään kansainväliseen kulttisar-
jaan [Salaiset Kansiot]: ”Viikosta viikkoon järjellinen selitys häviää jakson ratkaisussa. 
Miksi kuitenkin huolestua siitä, jos sarja on kerran pelkkää viihdettä? Kuvitellaanpa ri-
kossarja, jossa on aina epäiltynä vaalea- ja tummaihoinen ihminen. Joka viikko tum-
maihoinen paljastuu syylliseksi. Anteeksiantamatonta, siitä sanottaisiin. Ilmiötä ei voisi 
puolustaa sanomalla, että se on vain viihdettä”, sanoo Dawkins skeptikkojen Skeptical In-
quirer -lehdessä 2/98. HS 25.4.1998 s. D 1 

 
Distributiivisesti tarkasteltava objekti  
 
Kun toistokonstruktio liittyy transitiivilauseeseen, se alkaa osittaa objektin tarkoitteen hahmo-
tusta (16a–d): objektia tarkastellaan distributiivisesti. Objektin sija vaikuttaa suomessa keskei-
sesti transitiivilauseiden aspektitulkintaan. Myös toistokonstruktiot saavat objektin sijan mukaan 
erilaisia tulkintoja. 
 Objektin partitiivi osoittaa tyypillisesti imperfektiivistä verbiprosessia. Jos lause ilmaisee 
objektin liikettä, mutta objekti samalla hahmottaa liikkeen rajat, ilmaus voi osoittaa iteratiivista 
eli toistuvaa liikettä objektin hahmottamien ääripisteiden välillä (16a). Esimerkissä 16b on 
intransitiivinen verbi kävellä, johon liittyy okkasionaalinen kokonaisobjekti laiturin. Tällainen 
rakenne ilmaisee päättynyttä tekemistä, toistokonstruktio päästä päähän rajaa liikkeen spatiaali-
set ääripisteet. Teko on kerrallinen siirtymä kahden pisteen välillä. Ilmaus ”kävellä laituri päästä 
päähän” muodostaa ISK:n ajattelutapaa (mm. § 449) soveltaen resultatiivimuotin, johon kuuluu 
objekti ja tuloksen ilmaus riippumatta siitä, onko muotissa käytetty verbi transitiivinen vai 
intransitiivinen. 
 

16.a. Takapulteissa ei näkynyt eikä kuulunut peesaajia. Jousta käytettiin päästä päähän myös 
hiljaisemmissa kohdissa, mikä loi ilmavan mutta kantavan soinnin. HS 6.4.1998 s. C 5 

 b. Kuumuus ei veden päällä tuntunut, mutta käveltyämme laiturin päästä päähän ja seisot-
tuamme kalastajia katsellen ja Afrikkaa kohti katsellen, velipoika ehti polttaa pahasti kas-
vonsa ja käsivartensa. tuuri 

 c. Minkäkö takia sinne Lapin metsän keskelle oli vedetty puusta puuhun sinisiä köysiä. 
Tietysti siksi, etteivät satu ja todellisuus menisi sekaisin. sk87 

 d. Aika paljon tulee maailmaa nähtyä, kun kiertää harjoituksissa ja kilpailuissa maita pus-
kasta puskaan. sk87 

 
Esimerkeissä 16c ja d on partiaalinen objekti niin kuin tapauksessa 16a, mutta nyt liikkeen 
näyttämö on rajaamaton. Tällöin ilmaukselle syntyy etappimainen hahmotus samaan tapaan kuin 
esimerkeissä 14a–f. 

1.2.2 Lauseessa statiivinen verbi  

Silloin kun toistokonstruktion sisältävän lauseen verbi on statiivinen, liike on metaforista (17a–
c). 
 

17.a. Suomi on päästä päähän ylämäkeä. sk87 
 b. Kun virsikirjassa virsiä on 632, sen ehtii laulaa kannesta kanteen kolmen päivän aikana. 

HS 5.4.1998 s. A 16 
 c. Sanotaan, että ryhmän epäyhtenäisyys tukee oppimisvaikeuksista kärsiviä. Mitä se tekee 

nopeasti oppiville? Jos autoa ajetaan käsijarru päällä, jotakin rikkoutuu. Miten käy opin-
haluisen lapsen, kun tehokas jarru on päällä tunnista tuntiin? hs 

 
Predikatiivilause-esimerkissä 17a konstruktion päästä päähän yhteydessä on statiivinen verbi 
olla, joka on linkkinä subjektin ja predikatiivin välillä. Toistokonstruktion muutossijojen 



 - 73 - 

implikoima liike on abstraktia ja subjektiivista, sillä käsitteistäjä käy mentaalisesti läpi Suomen 
kartan. Tapauksen 17b verbilauseke laulaa virsikirja kannesta kanteen hahmottuu samalla 
tavalla, sillä toistokonstruktio rajaa liikkeen näyttämön kahden pisteen väliin. Liikerata syntyy 
vasta prosessoijan tarkastelun myötä, sillä reaalisesti mikään ei tietenkään liiku. Tilanne 
hahmotetaan perfektiiviseksi ja siinä tapahtuva liike kerralliseksi siirtymäksi. 
 Sen sijaan olla-verbiin liittyvä temporaalinen tunnista tuntiin ymmärretään eri tavalla 
(17c). Syklisen lekseemin muodostamassa ilmauksessa liike ei voi hahmottua kerralliseksi 
siirtymäksi, vaan liike on toistuvaa. Fraasi tunnista tuntiin osittaa etappimaiseksi hahmottuvaa 
ajan kulkua. 
 
Kommunikaatiofraasit  
 
Ruumiinosan nimityksistä syntyneet fraasit (kasvoista kasvoihin jne.) yhdistyvät tavallisesti 
statiivista tilaa ja luontaisesti imperfektiivistä prosessia ilmentävään verbiin, kuten nähdä, 
katsoa, kommunikoida ja puhua. Tällaisille aistihavainto- ja kommunikaatioverbeille on yhteistä 
tietynlainen liikkeen hahmotus: puhe on ilman välittämää akustista värähtelyä, jota korva poimii, 
kun taas näkö perustuu tietynlaisen sähkömagneettisen säteilyn havaitsemiseen. Tällaisen verbin 
ja toistokonstruktin yhdistelmistä syntyy kommunikaatiofraaseja, joissa liike on abstraktia (18a–
e). Jos fraasi esiintyy ilman verbaalista elementtiä, liike on skemaattista, ja se tulkitaan implisiit-
tisesti (18d ja e). 
 

18.a. Vain minä tunnen hänet järjelläni, sillä olen hänen poikansa ja näkyjeni kirkkaudessa olen 
katsonut häntä kasvoista kasvoihin, vaikka hänen olemuksensa on kasvottomuus. waltari 

 b. Puhua jnk kanssa suusta suuhun ’kahden kesken, henkilökohtaisesti’ (NS s.v. suu IV.1. 
c.) 

 c. Ja Sidkia, Juudan kuningas, ei pääse kaldealaisten käsistä, vaan hänet annetaan Baabelin 
kuninkaan käsiin, ja hänen täytyy puhua hänen kanssaan suusta suuhun ja nähdä hänet 
silmästä silmään. raamattu 

 d. Miten käy rauhanomaisen rinnakkaiselon sillä suunnalla? Nixon ja Brezhnev ovat myös 
päättäneet vierailla toistensa luona vuorovuosina. Nokasta nokkaan -diplomatia on voit-
tamassa kansainvälisessä kanssakäymisessä yhä enemmän alaa. Ja me olemme olleet tässä 
edelläkävijöitä! skyttä 

 e. ”En usko, että mitään dramaattisia muutoksia [Merita-Nordbankenin henkilöstöön] tulee. 
Uusista tekniikoista huolimatta konttoriverkosto säilyy aina. Asiakkailla on tarve silmästä 
silmään -kontaktiin pankin kanssa varsinkin neuvontapalveluissa”, Dahlborg selosti. HS 
2.4.1998 s. B 1 

 
Vaikka kommunikaatiofraaseihin yhdistyvä liike on abstraktia, liikkeellä on ominaislaatunsa. 
Kommunikaatioverbit osoittavat toistokonstruktiin yhdistyessään tyypillisesti kahden pisteen 
välistä imperfektiivistä prosessia, ja liike rinnastuu spatiaaliseen liikkeeseen (vrt. 16a). 

1.2.3 Fraasi laidasta laitaan  

Fraasi laidasta laitaan on kiinnostava yksityistapaus. Sitä käytetään ani harvoin paikan ilmauk-
sena siihen tapaan kuin esimerkissä 19. 
 

19. Mies istui nojatuolissa ja täytti sen kokonaan, laidasta laitaan, pohjaa myöten. pennanen 
 
Sen sijaan fraasi laidasta toiseen ilmaisee sen kaltaisia konkreettisia ja spatiaalisia suhteita kuin 
laidasta laitaan esimerkissä 19. Fraasi laidasta toiseen liittyy siis ennen kaikkea konkreettisiin 
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tilanteisiin ja fraasi laidasta laitaan abstrakteihin. Käsittelen seuraavaksi fraasin laidasta laitaan 
kuvaannollista käyttöä. 
 
Totaalisuuden korostaminen  
 
Fraasi laidasta laitaan liittyy tyypillisesti lausekonteksteihin, joissa korostetaan emfaattisesti 
NP:n, teon, alueen tms. totaalisuutta. Tällainen laidasta laitaan voi liittyä adverbiaalitäydennyk-
seen (20a), mutta fraasi viihtyy ennen kaikkea transitiivilauseessa, jolloin se korostaa sitä, että 
toiminnan kohde on objekti-NP:n tarkoite kokonaisuudessaan (20b–e). Metaforisen ilmauksen 
laidasta laitaan taustalla on konkreettisen liikkeen mielikuva, ja varsinkin fraasin esiintyminen 
objektin yhteydessä on helppo motivoida. Agentiivinen tekijä manipuloi objekti-NP:n tarkoitet-
ta, ja juuri tahdonvaltaista tekoa mieluusti suurennellaan varsinkin silloin, kun verbikin on 
affektinen (20d) tai kun kontekstissa on muitakin korostavia toistokeinoja, esim. intensifioivia 
etuliitteitä (20e). 
 

20.a. Puoluelehdistöön laidasta laitaan vaikutti maailmansotien välisenä aikana puolueiden ja 
lehtien muiden taustapiirien lehdistöpolitiikka: annettiinko kannattamattomien lehtien 
kuolla vai autettiinko niitä ja mitä lehdiltä ylisummaan puolueissa odotettiin. skh 

 b. Toiminnanjohtaja Lilja viittaa 4H-organisaation taustajärjestöihin ja johtohenkilöihin. Ne 
edustavat mielipiteitä poliittisen kentän laidasta laitaan ja näkemyksiä yhteiskunta- ja 
elinkeinoelämän kaikilta tasoilta. sk87 

 c. Berg tietää, mistä kirjoittaa. Neuvosto-Viron aikaan hän oli viisitoista vuotta muotilehti 
Silhouetten toimittaja. Lehti levisi koko Neuvostoliittoon, ja sen ohjeiden mukaan ommel-
tiin neljän eri sesongin vaatteita valtakunnan laidasta laitaan. HS 2.3.1997 s. D 10 

 d. Nyström toi Suomen Urheiluliittoon modernin, liike-elämästä sovelletun organisaa-
tiomallin, jonka Nuuttila kumppaneineen jyräsi läpi koko kalkkeutuneen organisaation 
laidasta laitaan. sk75 

 e. Ainoat metsätalouden näkökulmasta järjelliset hakkuutavat olisivat hienovarainen poimin-
tahakkuu tai sitten koko alue laidasta laitaan putipuhtaaksi. sk87 

 
Teon hallitsemattomuuden osoittaminen  
 
Fraasi laidasta laitaan liittyy myös sellaisiin ekspressiivisiin frekventatiiviverbeihin kuin 
hoiperrella, heilahdella, heittelehtiä ja huidella. Tällaiset verbit osoittavat teon suunnittelemat-
tomuutta, teon hallitsemattomuutta ja epävarmaa etenemistä. Puhuja suhtautuu toimintaan usein 
affektisesti. 
 Hoiperteluun (21a) liittyy kulun epävarmuus ja horjahtelu, heilahteluun (21b) ja heitte-
lyyn (21c) toiminnan etenemisen ennustamattomuus ja epäsystemaattisuus. Verbi huidella on 
itsessään kovin affektisesti latautunut (21d). Se osoittaa 1. persoonan ilmauksena muun muassa 
välinpitämättömyyttä (Huitelin vaan kaupungilla), mutta jos puhe kohdistetaan toiselle, verbin 
käyttö yleensä paheksuu (Missä se huitelee koko päivän). 
 Frekventatiiviverbiin liittynyt toistorakenne laidasta laitaan osoittaa vaihteluvälin, jossa 
tekeminen voi luontua. Metaforinen laita kuvaa kimmopisteitä, joista holtiton toiminta sinkoi-
lee. 
 

21.a. Sisällissodasta on pian puhuttu vuoden päivät. Portugali on hoiperrellut laidasta laitaan. 
Vallankaappausta on odotettu lähes joka päivä, uutta junttaa on odotettu ja toivottu niin 
äärivasemmalta kuin äärioikealtakin. sk75 

 b. Sianlihan tuotanto on heilahdellut laidasta laitaan suunnilleen kolmen vuoden välein. 
Aallonpohja oli 1968, huippu 1971, uusi aallonpohja 1974 ja sen jälkeen taas nousu. sk75 
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 c. Prokurorov on parhaimmillaan erittäin kova hiihtäjä, kuten eilen nähtiin. Hänet tunnetaan 
myös erittäin ailahtelelevana hiihtäjänä. Lyhyenkin ajan sisällä hänen tuloksensa saattavat 
heitellä laidasta laitaan. HS 22.2.1997 s. C 8 

 d. ”Täällä kehitysalueella huidellaan vähän laidasta laitaan”, moittii metallialan yrittäjä 
Terho Närevaara Maaningalta. ”Ensin yritetään maitopitäjistä tehdä matkailualuetta ja kun 
se ei onnistu, niin sitten huudetaan Heurekaa...” (kuvateksti) sk87 

 
Merkitys ’kaikenlaista’  
 
Kun fraasi laidasta laitaan liittyy (tyypillisesti heti NP:n perään) kollektiivisanaan tai abstrakti-
seen jaolliseen sanaan (22a–e), se merkitsee ’spesifioimatta kaikenlaista’. Tämä morfosyntakti-
nen tyyppi voi olla affektinen niin, että puhuja rehvastelee NP:n määrällä tai laadulla (22b ja d). 
 

22.a. Sisään pääsivät myös Suomi-neuvostoliitto-seuran pääsihteeri Erkki Kivimäki (oik.), Mat-
ti Ahde, Kalevi Sorsa ja Mauno Koivisto puolisoineen. Suurlähettiläs Vladimir Sobolevin 
ohi kulki yhteiskuntaa laidasta laitaan. Jouko Kajanoja oli ainoa suomalainen, jolla oli 
rinnassaan brezhneviläinen punalippu. (kuvateksti) sk87 

 b. Jukka-Pekkaa luonnehditaan johtamistyyliltään hienostuneeksi, lumoavaksi, maagiseksi. 
Hän on kouluttanut huippuluokan kamarimusiikkiyhtye Avantin, joka esittää musiikkia 
laidasta laitaan, uusimmasta vanhimpaan.sk87 

 c. Ja jokainenhan meistä haluaa nauttia ruokapöydän antimista laidasta laitaan rajoi-
tetullakin ruokavaliolla – kahvipöydän herkuistakin. hs 

 d. Gruppo Sportivo on nimenomaan lavabändi, mutta kyllä yhtyeen kolmea levyäkin ”Ten 
Mistakes”, ”Back To ’78’” ja ”Copy Copy” kelpaa kuunnella. Esimerkiksi ”Copy Copy” 
on vauhdikas sekamelska rockia laidasta laitaan hyvin tehtynä. Parodian kohteina ovat 
mm. Blondie, Specials ja B-52's. Hupaisinta on, että Gruppo Sportivon parodioissa on 
usein enemmän ajatusta kuin alkuperäisissä esityksissä. hs 

 
Erillinen morfosyntaktinen tyyppinsä on NP:stä, olla-verbistä ja fraasista laidasta laitaan 
syntyvä lausekonstruktio (23). Esimerkin lause saa merkityksen ’yleisöä on kaikenlaista’. 
Tällaisen rakenteen syntaktisesta tulkinnasta on käyty keskusteltua. Hakulinen ja Karlsson 
(1979: 191–192) pitävät ilmaustyypin Miehiä on monenlaisia konstituenttirakennetta lohjennee-
na. Määrite on irrallaan pääsanastaan, ja rakenne ilmaisee varsinaisesti merkitystä ’monenlaisia 
miehiä on olemassa’. Tällä tavalla ajateltuna metaforinen laidasta laitaan ’kaikenlaista’ olisi siis 
oikeastaan yleisö-sanan adjektiivimäärite, ja esimerkkitapaus edustaisi varsinaisesti merkitystä 
’kaikenlaista yleisöä on olemassa’. 
 

23. Sunnuntaina ovat vuorossa 1900-luvun taidekäsityö ja taideteollisuus, vanha lasi ja poslii-
ni, hopea, korut ja sekalainen antiikki. Yleisöä on laidasta laitaan. Enemmistö uteliaita, 
huutokaupan sähköisessä ilmapiirissä viihtyviä, jotka kenties myös tulevat tunnustelemaan 
hintoja. sk87 

 
Toisaalta ilmaustyyppi Miehiä on monenlaisia luokitetaan ISK:ssa (§ 902) intransitiiviseksi 
kvanttorilauseeksi, joka kuuluu syntaktisiin erikoislausetyyppeihin. Kvanttorilauseessa on 
jaollistarkoitteinen partitiivimuotoinen NP (joka on intransitiivilauseessa subjektina) ja mää-
ränilmaus (joka ilmaisee NP:n tarkoittaman aineen määrää tai joukon kokoa). Partitiivisijainen 
NP on jaollistarkoitteinen ja kvantitatiivisesti epämääräinen. Määränilmaus esittää sen tarkoit-
teelle suhteellisen tai absoluuttisen rajan. 
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1.3 Kokoava katsaus  

1.3.1 Produktiivisuus ja fraasiutuminen  

Konstruktio PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN sisältää runsaasti fraaseja ja retorisesti tunnusmerkkistä toistoa. 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen ovat lähitapauksia, ja toistokonstruktio voi periaatteessa 
aina korvata PÄIVÄSTÄ toiseen -konstruktion, mutta sitä vastoin jotkut fraasit ovat vaihtelemat-
tomasti tai melko vaihtelemattomasti toistokonstruktioita: sanasta sanaan, kannesta kanteen, 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Ruumiinosannimityksistä käytetyistä lekseemeistä on muokkautu-
nut vaihtelemattomia toistofraaseja, suusta suuhun jne. 
 Sekä PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN että PÄIVÄSTÄ toiseen ovat produktiivisia, mutta PÄIVÄSTÄ 
toiseen on selvästi karttuvampi. PÄIVÄSTÄ toiseen sisältää myös vakiintuneita fraaseja, asiasta 

toiseen jne. Produktiivisuus näkyy ennen kaikkea siten, että konstruktio tuottaa uusia, retorisesti 
neutraaleja ilmauksia. 
 
Konstruktien tekstilajikohtaisuus  
 
Kun kummatkin konstruktiot ovat produktiivisia ja ne voi toteuttaa periaatteessa sama lekseemi, 
voi kysyä, mihin vaihtelu perustuu. Konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen 
vaihtelu versoo moneen suuntaan aina lausekontekstin, kielenkäyttötilanteen, retoristen tavoit-
teiden yms. mukaan. Variaation syyt ovat monet, ja variaatiossa on epäilemättä muun muassa 
tekstilajikohtaisia vastaavuuksia. 
 Toisto liittyy puhujan ekspressiivisiin tavoitteisiin, mistä seuraa, että esimerkiksi 
alkusointu ei ole yhtä suosittua kaikissa yhteyksissä. Mielletäänkö vaikkapa fraasit päivästä 

päivään, viikosta viikkoon ja paikasta paikkaan liian poeettiseksi asiaproosaan, mikä motivoi 
leksikaalisesti disharmonisen toiseen-konstruktion esiintymisen? 
 Varsinkin muutamat temporaaliset fraasit yhdistyvät tiettyihin tekstilajeihin, ja ne 
tuntuvat retorisesti maalailevilta, ylätyylisiltä ja jopa arkaistisilta. Tekstilajin retorinen latautu-
neisuus ravitsee maaperää, jossa toistofraasit voivat kerran synnyttyään jatkaa eloaan: ajasta 

aikaan, ikuisesta ikuiseen, iankaikkisesta iankaikkiseen, polvesta polveen. 
 Puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan, mikä näkyy muun muassa monenlaisina 
rakenteellisina, fraseologisina ja muina vastaavina eroina. Esimerkiksi fraasi asiasta toiseen 
kuuluu tyypillisesti puhuttuun kieleen. Routarinne (2003: 15 alav.) on pannut merkille, että 
asiasta toiseen on dialogissa puheenaiheen yllättävän siirtymän merkki, johon kuulija hakee 
kontekstuaalista selitystä. Epäilemättä myös esimerkiksi koodinvaihto eli kielen saman kielen 
varieteettien vaihtelu aiheuttaa muun muassa puhuja- ja tilannekohtaista vaihtelua. Fraasiutumi-
sesta on pantava toiston kannalta merkille seuraavat kolme asiaa. 
 
Verbifraasit  
 
Ensinnäkin verbifraasit elättävät sekä yksittäisiä toistokonstruktioita että laajemmin myös 
ilmausrypäitä. Näillä on monesti yhteinen skemaattinen syntaktinen kaava, jossa toistuvasti 
esiintyy sama tai samantyyppinen yksittäinen verbi. Tätä ilmiötä havainnollistaa verbifraasikon-
struktio liikeverbi + toistokonstruktio. Sen tyypillisiä ja erittäin taajaan toistuvia fraaseja ovat 
kulkea suusta suuhun ja kulkea voitosta voittoon. Tällaiset ilmaukset elävät kielijärjestelmässä 
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idiomaattistuneina lausekuvioina, jotka osaltaan vahvistavat toistokonstruktion asemaa ja 
säilymistä. 
 
Sarjat ja morfologiset perheet  
 
Toisekseen konstruktion lekseemit muodostavat leksikaalis-semanttisia sarjoja (termistä sarja 
Onikki-Rantajääskö 2001). Sarja voi muodostua esimerkiksi yhden semanttinen kentän leksee-
meistä. Ruumiinosan nimitykset muodostavat keskeisen semanttisen kentän: silmästä silmään, 
suusta suuhun, kädestä käteen. Ruumiinosan nimitykset ovat yleisesti ottaen hyvin tavallisia 
idiomeissa ja fraaseissa (ks. Nenonen 2002: luku 5.1), ja toistokonstruktiot vahvistavat tätä 
havaintoa. 
 Morfologinen perhe on sanan morfologisen repertoaarin laajuutta kuvaava termi, ja se 
liittyy olennaisesti myös leksikaalis-semanttisiin sarjoihin (termi alkujaan Schreuder–Baayen 
1997). Morfologisen perheen muodostavat ne produktiiviset, opaakit ja epäkompositionaaliset 
ilmaukset, joissa sana on osallisena (Nenonen 2002: 31). Morfologinen perhe rinnastuu leksiko-
logian termiin sanaperhe (en word family, Bauer–Nation 1993: 253). Fennistiikan sanapesye on 
niin ikään samatarkoitteinen. 
 Morfologisen perheen koolla on havaittu olevan keskeinen merkitys fraasien synnyssä. 
Jos sanalla on laaja morfologinen perhe eli sana esiintyy monissa johdoksissa, yhdyssanoissa ja 
kiteytymissä, se muovaa herkästi idiomeja (esim. Nenonen 2002). Psykolingvistisissä tutkimuk-
sissa on havaittu, että morfologisen perheen jäsenen yleisyydellä ei ole vaikutusta sanan 
tunnistamisen reaktioaikaan, mutta sen sijaan perheen koolla on merkittävä nopeuttava vaikutus 
sanojen tunnistamiseen (Scheuder–Baayen 1997; Nenonen–Niemi 1999). 
 Toisaalta sanan käyttöyleisyydellä on yhteys morfologisen perheen kokoon. Mitä 
yleisempi sana on, sitä laajempi on sen morfologinen perhe ja sitä useampiin idiomeihin se 
kuuluu (Nenonen 2002: 33). Esimerkiksi sana käsi on kieliopillistunut hyviin moniin ilmauksiin 
(ks. Ojutkangas 2001), ja se muodostaa myös runsaasti fraaseja. 
 Yleisesti tiedetään, että yksittäisen sanan käyttöyleisyydellä on suuri merkitys kielen 
muutoksessa (esim. Zipf 1949; Bybee–Hopper 2001). Fraaseista voi todeta, että yksittäisellä 
fraasilla (tai fraasiryppäällä) on keskeinen merkitys konstruktion säilymisessä. Sanan morfologi-
sen perheen laajuuteen perustuu osaltaan se, että vaikka konstruktio PÄIVÄSTÄ toiseen vie 
selvästi karttuvampana konstruktiona käyttöalaa toistokonstruktiolta, toistokonstruktio säilyttää 
taajaan toistuvien pistokkaittensa avulla sekä fraasinsa että produktiivisuutensa. 
 
Fraasin erikoiskäyttö  
 
Kolmanneksi on huomattava ilmauksen vakiintuminen erikoiskäyttöihin, mikä on yhteydessä 
taajakäyttöisyyteen. Fraasi laidasta laitaan havainnollistaa tätä. Se on erittäin yleinen (Google-
haku joulukuussa 2008: 261 000 esiintymää), muttei se suinkaan elä konkreettisen käyttönsä 
turvin. Käyttö voi liittyä ekspressiiviseen totaalisuuden korostamiseen: jyrätä kalkkeutuneen 

organisaation laidasta laitaan, jyrätä koko alue laidasta laitaan putipuhtaaksi. Ekspressiivisiin 
frekventatiiviverbeihin yhdistyessään kuvataan teon hallitsemattomuutta: Portugali on hoiper-

rellut laidasta laitaan. Kollektiivisanaan liittyessään se voi rehvastella sekä määrällä että 
laadulla: yhteiskuntaa laidasta laitaan. 

1.3.2 Semanttinen hahmotus  

Konstruktioon PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN liittyy ero- ja tulosijan vaikutuksesta skemaattinen liike. 
Merkitys voidaan tyypittää kolmeksi liikkeen perusasetelmaksi, nimittäin kerralliseksi siirty-
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mäksi, etappimaiseksi hahmotukseksi ja iteratiivisuutta lähellä olevaksi kiertoliikkeeksi. 
Kerrallinen siirtymä on kahden pisteen välinen, yksittäinen liikerupeama. 
 

A —–––—––— > B 
 
Objektin sija vaikuttaa transitiivilauseiden aspektiin, ja kerrallinen siirtymä voi reaalistua 
kokonaisobjektillisessa lauseessa, jolloin teko ymmärretään rajatuksi ja mahdollisesti myös 
päättyneeksi: Kävelimme laiturin päästä päähän. Lauseen verbi voi olla myös statiivinen: Suomi 

on päästä päähän ylämäkeä. Tällöin liike on metaforista, jolloin liikerata syntyy vasta havain-
noitsijan kategorioinnin myötä, sillä mikään konkreettinen ei maailmassa liiku. 
 Konkreettisten, spatiaalisten liikeverbien ja PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN-konstruktion lauseet 
muodostavat tyypillisen paikan etappimaisen hahmotuksen (Värvääjät kulkevat teltasta telt-

taan). Toistokonstruktio osittaa subjektin liikkeen etenemisen ”pisteiden” tai syklin nytkähdyk-
sen kautta. Liikeradan piirtää verbiprosessi, jossa subjektina on tyypillisesti agentiivinen tekijä. 
Liike on spatiaalista ja objektiivista eikä vain metaforista, koska prosessissa subjektin tarkoite 
todellakin liikkuu avaruudellisessa tilassa. Myös temporaaliset adverbit hahmottavat aikaa 
etappimaisesti: Näin vaelsimme päivästä päivään pitkin teitä. Etappimaisen hahmotuksen voi 
skematisoida seuraavasti. 
 

A1 ––> A2 —> A3 —> A4 ––> A5... 
 
Kolmanneksi konstruktioon PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN sisältymä liike voi hahmottua myös kahden 
pisteen väliseksi siirtymäksi, jossa päätepisteiden välinen liike toistuu useita kertoja niin, että 
syntyy ikään kuin rotaatio eli kiertoliike. Tämä distributiivinen hahmotus on lähellä iteratiivi-
suutta. 
 

A ––>  —>  —> —>  ––> B 
A  <–– <— < — <— <––  B 

 
Objektin sija voi liittyä aspektiin siten, että partitiivi ilmentää imperfektiivistä verbiprosessia. 
Toistokonstruktio voi liittyä tällaisissa lauseissa objektiin, ja tällöin objektin liike täsmentyy 
kahden pisteen väliseksi toistuvaksi tekemiseksi: käyttää jousta päästä päähän. Samaan 
tyyppiin kuuluvat periaatteessa myös frekventatiiviverbin ja fraasin laidasta laitaan muodosta-
mat ekspressiiviset lauseet (hoiperrella laidasta laitaan). 

Tietyt ruumiinosan nimityksistä muodostuneet kiteytymät yhdistyvät aistihavainto- ja 
kommunikaatioverbeihin, jolloin syntyy kommunikaatiofraaseja: nähdä kasvoista kasvoihin. 
Abstraktissa, kahdenvälisessä ”liikkeessä” on olennaista vastavuoroisuus. Tällainen energiansiir-
to edellyttää vähintään kahta elollista osallistujaa ja kummaltakin osallistujalta aktiivisen 
osanoton. 

2 Konstruktio OVELTA OVELLE 

Ulkopaikallissijainen konstruktio OVELTA OVELLE on selvästi marginaalisempi kuin sisäpaikal-
lissijainen PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN. Konstruktion esiintymiä on perusaineistossa vain 13 (liite 2, 
taulukko IV). Fraseologinen käännöslaina ovelta ovelle (en door to door) on yleinen. 
 

1. a. Keräyslistat kiersivät talosta taloon, ovelta ovelle. sk87 
 b. Suurteosten myynnistä merkittävä osa on siirtynyt ovelta ovelle -suoramyynniksi, jollai-

sella sinänsä on perinteitä kauas. skh 
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Temporaalisia fraaseja on yksi (2a), spatiaalisia ilmauksia jokunen (2b–d). OVELTA OVELLE -
konstruktion semanttinen hahmotus on periaatteiltaan identtinen PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN -
konstruktion kanssa (ks. ed. lukua). Lisäksi käyttöä motivoivat kaikesta päättäen suunnilleen 
samantyyppiset semanttis-retoriset keinot ja kiteytymistendenssit kuin sisäpaikallissijaista 
konstruktiotakin. 
 

2. a. Valaan laulu saattaa kestää puolikin tuntia ja konsertti venyä monen tunnin mittaiseksi. 
Tiedetään myös, että nämä merten jättiläiset opettavat lauluja toisilleen, siirtävät niitä su-
kupolvelta sukupolvelle. t2000 

 b. Saariselällä tunturimajan hoitaja kehui asiakkaitaan ankariksi vaeltajiksi. Viisikymmentä 
kilometri päivässä huipulta huipulle rinkka selässä. ”Mutta eivät nämä vielä mitään”, hän 
sanoi surullisesti. Miten niin ei mitään? ”Etelässä olin huumenuorten hoitajana, niillä to-
della oli kulkutauti. Spiidit päässä ne kävelivät niin kauan kuin kuluivat pois.” sk87 

 c. Varsin monien arvoviulujen tie soittajalta soittajalle tai sijoittajalta sijoittajalle on do-
kumentoitu. HS 19.1.1997 s. B 2 

 d. Illan tullen eivät lamput enää syttyneet valtakaduille ja taivas oli pimeä Theban yllä, mutta 
neekerit ja shardanat karkasivat leiripaikoistaan ja sytyttivät soihtuja ja murtivat auki ilo-
talojen ovet ja rosvosivat taloja ja kulkivat kadulta kadulle kysyen jokaiselta vastaantu-
lijalta: ”Ammon vai Aton?” Jos joku ei vastannut heille, niin he pieksivät hänet ja rosvo-
sivat hänen kukkaronsa. Ja jos joku peloissaan vastasi heille: ”Aton olkoon siunattu”, niin 
he huusivat: ”Valehtelet, koira, meitä et suinkaan petä, thebalainen!” waltari 

 
Myös ulkopaikallissijaisen toistokonstruktion muotovarianttina esiintyy konstruktio, jossa on 
toinen-lekseemistä muodostunut vakio (3a–h): OVELTA toiselle. Se on huomattavasti yleisempi 
kuin toistokonstruktio: tällaisia ilmauksia on pelkästään sk87-korpuksessa 19 (liite 2, taulukko 
V). Konstruktioiden OVELTA OVELLE ja OVELTA toiselle yleisyyssuhde on suunnilleen sama kuin 
sisäpaikallissijaisten konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja PÄIVÄSTÄ toiseen keskinäinen 
yleisyys. Yksittäisten ilmausten esiintymisestä voi mainita sen, että fraasi ovelta ovelle on 
odotetusti monin verroin yleisempi kuin sen rinnakkaismuoto ovelta toiselle. Google-haku antaa 
huhtikuussa 2008 ilmauksesta ovelta ovelle 1 070 000 esiintymää, kun sen sijaan ilmaus ovelta 

toiselle jää 78 100:aan. 
 

3. a. Taistelu siirtyi sukupolvelta toiselle. sk87 
 b. Kalkuttassa pohdiskelin junamatkaani niemimaan poikki, taivaltani asemalta toiselle. 

sk87 
 c. Kuljemme veistokselta toiselle. sk87 
 d. Milanolaiset tutkintatuomarit Antonio Pizzi ja Renato Bricchetti ovat jo usean vuoden 

ajan tehneet arkaluontoista myyräntyötään, seuranneet mantereelta toiselle nimiä, leimo-
ja ja tuntemattomia osoitteita. sk87 

 e. Hän on vuosien varrella nähnyt miehiä, jotka kulkevat näreeltä toiselle miinaharava kai-
nalossa. sk87 

 f. Euroopassa niitä jahdataan kustannuksista piittaamatta ja tieto kaupan olevista yksilöistä 
kiirii kuiskauksena harrastajalta toiselle. sk87 

 g. Kun huutokauppa alkaa, meklarit kulkevat ostajien lauma ympärillään pitkin siltoja aita-
ukselta toiselle. sk87 

 h. Nämä tavarat kulkivat koiralta toiselle ja koirankopin seinään oli maalattu valkoisella 
nimi Huli, vaikka siellä asui Heila. sk87 

 
OVELTA toiselle -konstruktiossakin on idiosynkraattisia fraaseja, joille ei ole luontevaa paradig-
maattista vaihtoehtoa (4a ja b, ??puolelta puolelle).  
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4. a. Viime viikolla tavatessamme ja tätä kirjoitettaessa Jermu Laine käänteli asiaa puolelta 
toiselle ja yritti vielä väistellä suoraa vastausta. sk87 

 b. Maksa ja perna rullaavat jatkuvasti puolelta toiselle eikä relaamaankaan ole päässyt sitten 
Stavangerin, jonka aallonmurtajan tuulissa tuli otettua kunnon hilsehoidot. sk87 

 c. Muita tapauksia, joissa sydän olisi siirretty elävältä ihmiseltä toiselle ei ole. sk87 
 
Toisaalta syntaktinen konteksti voi motivoida paria sanaa laajempien rakenteiden käyttöä. 
Esimerkiksi NP:hen liittyvä adjektiivimäärite ja ellipsi saattavat kytkeytyä yhteen niin, että vakio 
on pakollinen identtisen lekseemin toiston kustannuksella. Esimerkki 4c tarkoittaa varsinaisesti 
’elävältä ihmiseltä toiselle (elävälle) ihmiselle’. Samaan yhteyteen sijoitettu elävältä ihmiseltä 

ihmiselle olisi semanttinen epämuodostuma. 

3 Konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ 

Konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ etujäsen on nominatiivissa ja takajäsen ablatiivissa. Perusaineis-
tossa on 126 konstruktion toteutumaa; erilaisia ilmauksia on 49 (liite 2, taulukko VI). Kerrallisia 
esiintymiä on 36. Ilmaustyyppi on produktiivinen ja karttuva, ja sen merkitys on distributiivinen. 
Konstruktion lekseemiksi sopii periaatteessa mikä tahansa laskettava substantiivi. 
 Konstruktio on raamatunsuomennoksestakin tavattava fraseologinen käännöslaina, 
jonkamuotoisia ilmauksia esiintyy monissa kielissä (en step by step, sv dag för dag). Temporaa-
linen fraasi päivä päivältä (35) esiintyy perusaineistossa useimmin. Tusinasta konstruktista 
tavataan enemmän kuin yksi esiintymä: vähä vähältä (10), kohta kohdalta (9), vuosi vuodelta 
(9), kerta kerralta (6), tapaus tapaukselta (5), minuutti minuutilta (3), vaali vaalilta (3), kuva 

kuvalta (2), numero numerolta (2), sukupolvi sukupolvelta (2), tunti tunnilta (2) ja viikko viikolta 
(2). Varsinkin taajakäyttöiset fraasit rinnastuvat lekseemiin. Konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ 
hahmottuu eri tavoin intransitiivi- ja transitiivilauseissa, mikä näkyy myös semantiikassa (luvut 
3.1 ja 3.2). 

3.1 Asteittainen muutos intransitiivilauseessa  

L. Hakulinen (1979: 590) luonnehtii saman substantiivin yks. nominatiivin ja ablatiivin muodos-
taman kiinteän rakenteen ilmaisevan ”tekemisen asteittaista kehittymistä” sellaisissa ilmauksissa 
kuten Hetki hetkeltä melu yltyi. A. Penttilä (1963: 429–430) tarkastelee vastaavanlaista ilmaus-
tyyppiä adnominaalisen ablatiivin yhteydessä: ”Saman sanan nom:n ja abl:n esiintymät rinnak-
kain muodostavat jäykistyneen rakenteen, jonka avulla ilmaistaan välittömästi toisiaan seuraavia 
seikkoja ja samalla tekemisen suksessiivinen kehittyminen.”  
 Toistokonstruktio koodaa intransitiivilauseessa tekemisen asteittaisen eli skalaarisen 
muutoksen. Toistokonstruktio jaksottaa muutosta, joka kohdistuu subjekti-NP:hen. Toisekseen 
jos verbi on sopiva, myös tekemisen intensiteetti voi muuttua (1f), jolloin NP:n määrän kasvun 
ja teon voimakkuus menevät limittäin. Keskeisiä rakenteellisia vaihtoehtoja ilmoittaa muutos on 
kaksi: muutosverbi sekä komparaation ja muun verbin liitto. 

3.1.1 Lauseessa muutosverbi  

Syntaktisesti yksinkertaisempia ovat muutosverbin sisältävät ilmaukset, joihin toistokonstruktio 
liittyy sellaisenaan ilman muunlaista kielellistä elementtiä (1a–f). Muutosverbit ovat dynaamisia 
ja duratiivisia, ja ne hahmottavat PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ-konstruktion kanssa usein imperfektiivisen 
tilanteen (1a, b, d–f, 2b–d).  
 Muutosverbin sisältämissä lauseissa on semanttisesti olennaista, että subjekti ei ole 
aktiivisen tekijän roolissa. Muutos kohdistuu subjektin tarkoitteeseen, mutta subjekti ei vaikuta 
prosessin kulkuun aktiivisesti. Lauseessa on tyypillisesti asiasubjekti. 
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1. a. Lehti uudistuu numero numerolta. sk87 
 b. Meri mataa milli milliltä. (Ots) Merenpinta on noussut vuodesta 1992 vuoteen 1995 maa-

pallolla keskimäärin kaksi millimetriä vuodessa. HS 5.4.1997 s. D 1 
 c. Selityksistä piti alun alkaen tulla kohtuulliset, kuten Porthan itse myöhemmin selvitti, 

mutta toisin kävi. Uusia asiakirjoja kertyi, ja teos kasvoi vihko vihkolta. Kun työ 17 vuot-
ta ja 56 väitöstä myöhemmin oli valmis, tekijä itsekin hämmästyi lähes 900-sivuista teos-
järkälettä. Porthan oli tavoitellut ”kansamme historiaa” mutta joutuikin tarjoamaan luet-
tavaksi mahtavan aineskokoelman, johon hän oli koonnut kaiken käsiinsä saaman Suomea 
ja suomalaisia koskevan tiedon. t2000 

 d. Hedelmällisyys nousee kohortti kohortilta. t2000 
 e. Itsemurhan uhka tiivistyy [kirjassa] luku luvulta. sk87 
 f. Urani lähti kasvamaan vähä vähältä. sk87 

 
Myös temporaaliset ilmaukset suosivat tämän aineiston perusteella intransitiivilausekontekstia 
(2a–d). 
 

2. a. Katsojaluvut nousivat minuutti minuutilta 1,2 miljoonasta yli 1,7 miljoonaan. sk87 
 b. Saldo kasvoi tunti tunnilta. sk87 
 c. Ammonin voima kasvaa päivä päivältä. waltari 
 d. Kun [sammenpyynti]saaliit ovat vuosi vuodelta pienentyneet ja saalistajien joukko kas-

vanut, on tunnelma tihentynyt. HS-kl elokuu 1997 s. 5 
 
Lauseen verbinä on muutosverbi, eli ilmaukset ovat muuten samanlaisia kuin tapaukset 1a–f. 

3.1.2 Lauseessa ei-muutosverbi ja komparaatio  

Muutosverbin ja toistorakenteen yhdistelmä on syntaktisesti yksinkertaisin rakenne osoittaa 
tekemisen asteittaista muutosta (1a–f ja 2a–d). Komparaation ja ei-muutosverbin yhdistelmä 
vastaa kielellisenä keinona muutosverbiä, niin että ilmauksen verbiksi kelpaa vaikkapa statiivi-
nen olla (mm. 3a). Tällaisen lauseen hahmottama tilanne on tyypillisesti imperfektiivinen 
samaan tapaan kuin edellä käsitellyissä esimerkeissä 1–2. 
 

3. a. Kultaa on päivä päivältä vähemmän. sk87 
 b. ”Sosialidemokraateilla on liikaa valtaa parlamentaariseen voimaansa nähden”, sanoo Väy-

rynen ja häneen yhtyy viikko viikolta innokkaammin Ilkka Suomisen johtama kokoomus. 
sk87 

 c. Levälautat tuntuvat ilmestyvän rannoillemme vuosi vuodelta aikaisemmin ja paksumpina. 
HS 27.7.1997 s. A 2 

 d. Johtopäätös oli selvä: uusi ilmasto oli vaikuttanut molempiin salamanterilajeihin niin että 
ne muuttivat lisääntymistapojaan. Ja koska muutos oli sukupolvi sukupolvelta selvempi, 
oli ilmeistä että se oli vähitellen tullut perinnölliseksi. leikola  

 e. Muutama päivä ennen Suomi-juoksua sitten kaikki firman esimiehet olivat vaihtuneet, ko-
ko nuoleskelu tuntui menneen hukkaan. Etappi etapilta juoksu tuntui kuitenkin muka-
vammalta. sk87 

 f. Montrealin kisojen seiväshypyn hopeamitalimies on huolissaan olympialaisten tulevaisuu-
desta. Hän pelkää, että nykymenolla kisoista tulee kerta kerralta avoimempi kansallis-
kiihkon ja poliittisten intohimojen temmellyskenttä. sk87 

 
Verbi käydä on skemaattinen yleisverbi, jonka käyttö on nykysuomessa tyypillisempää muulla 
kuin konkreettisella spatiaalisella tulkinta-alueella (P. Leino 1993: 187–188). Käydä-verbi ja 
translatiivimuotoisen komparatiivin muodostavat syntaktisen mallin, johon translatiivisijainen 
adjektiivi voi valikoitua vapaasti (4a–c). 
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4. a. Päivä päivältä hirveämmäksi käy Ammonin kirous Egyptin yllä. waltari 
 b. Yli sata vuotta ”meriherruus” säilyi amerikkalaisilla, mutta vuonna 1983 Australia yllätti 

purjehdusmaailman. Kannu käy kerta kerralta kalliimmaksi. Tänä vuonna kilpailuun uh-
rattiin 700 miljoonaa markkaa. sk87 

 c. Yhtenäisen Euroopan perustelut käyvät päivä päivältä selvemmiksi. hs 
 
Kumulatiivinen komparatiivi on komparatiivisen sanan ja partikkeleiden yhä ja aina vaan ~ 
(vain) muodostama kiinteä sanaliitto, esim. yhä ~ aina vaan enemmän. Kumulatiivisessa 
komparatiivissa pikku sanat yhä ja aina vaan ~ (vain) aiheuttavat kasautuvaa kertymistä.  
 

5. a. Entinen tyttöystäväni kieltäytyi kategorisesti osallistumasta mihinkään akateemisiin juh-
liin. Hänen perustelunsa tuntuvat vuosi vuodelta yhä painavammilta: ”Eihän niissä tapah-
du muuta kuin että känniset äijät täyttävät virkoja.” Yliopisto 17/1996 s. 21 

 b. Kun puheenjohtaja Ilkka Suominen keskittyy johtamaan kauppa- ja teollisuusministeriötä 
ja Holkeri puolestaan on päivä päivältä yhä selvemmin omaksunut puoluepoliittisesti 
neutraalin pääministerin roolin, kokoomuksen edusta huolehtiminen on jäänyt Kanervan 
harteille. sk87 

 c. Aarne Leppäsen (1894–1937) tehtävärekisteri nosti hänet näinä vuosina rooli roolilta yhä 
suurempaa tunnustusta ja ihailua kohti. Mm. Tolstoin Elävän ruumiin Fedja ja Lagerkvis-
tin Hän joka sai elää elämänsä uudelleen -näytelmän Daniel ovat pysyvästi jääneet muis-
toksi näyttelijästä, jonka ura katkesi varhaiseen nousuun. skh 

 d. Azirulla oli päivä päivältä yhä enemmän menettämistä. waltari 
 
Toistokonstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ liittyy tyypillisesti myös kumulatiiviseen komparatiiviin, 
jolloin se osittaa tarkasteluaikaa (5a–d). 

3.2 Distributiivisesti tarkasteltava objekti  

Toistorakenne jakaa transitiivilauseessa objektin tarkoitteen osarakenteiksi (6a–i). Syntyy 
distributiivisesti tarkasteltava objekti, joka saa luennan ’yksi objektin osarakenne kerrallaan’. 
Lauseessa on tyypillisesti totaaliobjekti, minkä vuoksi ilmauksen kuvaama tilanne hahmotetaan 
rajatuksi (6a–c, e, g, i). 
 

6. a. Jalat pestään varvas varpaalta ja kuivataan huolellisesti. HS 23.7.1997 s. A 18. 
 b. Pellolla Miina [Äkkijyrkkä] käy karjansa läpi lehmä lehmältä. HS-kl marraskuu 1996 s. 

61 
 c. Pesälä kertaa kepu-johtoisen talouspolitiikan ansiot budjetti budjetilta sk87 
 d. Doping syö pala palalta rehellisen huippu-urheilun perinteistä kiiltoa sekä uskottavuutta. 

HS 28.2.1997 s. A 2 
 e. Matti Nykänen ja hänen Tiina-vaimonsa ovat juuri saaneet kuulla, että Hiihtoliitto aikoo 

passittaa yhteisiin pelisääntöihin sopeutumattoman mäkikotkan kesken kiertueen kotiin. 
Kamera ikuistaa draaman minuutti minuutilta. sk87 

 f. Hän purki pätkät otos otokselta, tarkkaili kuvakulmia ja kirjasi ylös lähes joka risahduk-
sen. HS-nyt 13/1999 s. 17 

 g. Tietyöt muuttivat rajusti Suomen maisemia. Viipale viipaleelta maisemat leikattiin nä-
kösälle ja ulottuville. skh 

 h. Yritysten ja yksiköiden nokkamiesten asemaa on tapaus tapaukselta mietitty yritysosto- 
ja fuusiotilanteissa. sk87 

 i. Tämä kaikki maa on kannettu säkki säkiltä huuhtomoihin ja sieltä taas jätevuoreksi kai-
voksen viereen. Jätemaasta noussut vuori on kuin pyramidi. sk87 

 
Objektin tarkastelun jakaminen osarakenteiksi mahdollistaa monet lisämerkitykset. Ilmauksia 
yhdistää se, että objektiin kohdistuva teko suoritetaan ’juurta jaksaen’ ja ’perin pohjin’. Tämä 
luo mahdollisuuden käyttää rakennetta emfaattisena. Toistokonstruktia voidaan käyttää esimer-
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kiksi tähdentämässä teon yksityiskohtaisuutta (6c) ja pikkutarkkuutta (6f). Toisaalta ilmauksesta 
voi välittyä korostuneena myös esimerkiksi teon vaivalloisuus (6i). 

3.3 Kokoava katsaus  

Konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ ilmaukset ovat distributiiveja, joskin konstruktien merkitys 
reaalistuu eri tavoin eri lausetyypeissä. Intransitiivilauseiden hahmotukseen liittyy skalaarinen 
muutos. Konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ sekä muutosverbin tai ei-muutosverbin ja komparaation 
syntaktinen rakennelma osoittaa tekemisen asteittaista muutosta: Kultaa on päivä päivältä 

vähemmän, Saldo kasvaa tunti tunnilta. Muutos kehkeytyy toistokonstruktion lekseemin 
jaksottamissa sykleissä. Lauseen kuvaama tilanne hahmotetaan tyypillisesti imperfektiiviseksi. 
Määrän asteittainen kertyminen voidaan pelkistää seuraavasti. 
 
         määrä 
   
       
    
   A1 ––> A2 —> A3 —> A4 ––> A5...        aika 
 
 
Transitiivilause ilmentää distributiivisuutta ’yksi objektin osarakenne kerrallaan’: Äkkijyrkkä käy 

karjan läpi lehmä lehmältä.  
 

A ––> B —> C —> D ––> E... 
 
Transitiivilause ei osoita muutosta, vaan toistokonstruktio jakaa monikollisen tai kollektiivisen 
yksiköllisen objektin tarkoitteen distributiivisesti tarkasteltaviksi osarakenteiksi. Tilanne 
hahmottuu tyypillisesti perfektiiviseksi. 

4 Konstruktio KÄSI KÄDESSÄ  

Konstruktion KÄSI KÄDESSÄ toteutumina on etupäässä fraaseja, paria hajatapausta lukuun 
ottamatta. Fraasit käsi kädessä, kylki kyljessä ja vieri vieressä ovat statusrakenteita.3 Nämä 
ilmaukset ovat merkitykseltään distributiivisia. Fraasi kaikki kaikessa on erilainen: se ilmaisee 
superlatiivisuutta. Käsittelen kutakin fraasia tuonnempana erillisinä lukuinaan (4.1–4.3). 
 

1. a. Teosto valtio valtiossa (ots) HS 21.5.1997 s. A 2 
 b. Uudeksi avainsanaksi on nousemassa poikkihallinnollisuus. ”Nyt ministeriöt toimivat it-

senäisesti melkein kuin valtio valtiossa. Niillä pitäisi olla enemmän yhteistyötä keske-
nään, ettei kokonaisuus unohdu”, Dromberg evästää. SK 35/1997 s. 8 

 c. Temppelin aluetta ympäröivät mahtavat tiilimuurit ja temppeli kaikkine rakennuksineen 
muodosti kokonaisen kaupungin kaupungissa. waltari 

 

                                                 
3 Statusrakenteeksi kutsutaan lausemaista ilmausta, joka toimii lauseessa tavan adverbiaalina (ISK § 877). 
Ilmaustyyppi on kaksiosainen. Siihen kuuluu nominatiivi- tai partitiivimuotoinen subjekti ja predikoiva, adverbiaa-
limainen osa. Rakenteen predikoivana osana voi olla paikallissijainen substantiivi- tai adjektiivilauseke (pipo 
silmillä, nenä punaisena) adpositiolauseke (kädet pään päällä), adverbilauseke (pää edellä) ja E-infinitiivin 
instruktiivin muodostama lauseke (ääni väristen). Statusrakenteesta on käytetty aiemmin nimitystä irrallinen 
nominatiivi tai partitiivi (nominativus tai partitivus absolutus), joka toimii laajemmassa ilmauksessa sivulausetta 
vastaavana appositiorakenteena (L. Hakulinen 1979: 563–564; Siro 1964: 55–57). Ikola (1974: 50) on käyttänyt 
lauseenvastikeopissaan vastaavasta rakennetyypistä nimitystä status-lauseenvastike. 
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 d. Moskovasta tulleet uutiset eivät esim. kerro mitään siitä, mitä KGB:lle tehtäisiin, tuolle 
valtiolle valtiossa tai puolueelle puolueessa? Näyttäisi siltä, ettei niin mitään. sk87 

 
Taajakäyttöisten fraasien lisäksi konstruktion KÄSI KÄDESSÄ mukaisia ilmauksia on muitakin. 
Näistä keskeisin on fraasi valtio valtiossa, joka on suomen morfosyntaksiin mukautettu frase-
ologinen käännöslaina (1a ja b). Samanmuotoisia, alun perin poliittiseen kieleen kuuluvia 
fraaseja on muissakin kielissä (en A State within the State, et riik riigis). Ilmaus valtio valtiossa 
osoittaa kahden entiteetin välisen inkluusion, jossa metaforinen ”valtio” (1a:ssa teosto, 1b:ssä 
ministeriöt) osoittaa toiminnallaan varsinaisen valtion kaltaista suvereniteettia. Suunnilleen 
saman semanttisen hahmotuksen saavia analogiamuodosteita voi syntyä välistä (1c ja d). 

4.1 Fraasi käsi kädessä 

Lokaalis-resiprookkinen ilmaus käsi kädessä hahmottaa konkreettisessa käytössään spatiaalisen 
kontaktin, jossa adverbi kytkee toisiinsa kaksi inhimillistä oliota (2). 
 

2.  Hän [Kaptah] puhui totta, sillä palatessamme jalkaisin käsi kädessä aukealle temppelin 
eteen ihmiset sylkivät maahan nähdessään Atonin ristin kauluksessani. waltari 

 
Fraasi käsi kädessä kollokoi liikeverbin kulkea kanssa, jolloin syntyy alkusointuun perustuva 
verbifraasi kulkea käsi kädessä. Fraasi kulkea käsi kädessä näkyy vakiintuneen ei-konkreettiselle 
tulkinta-alueelle, eli sitä käytetään viljalti metaforana (3a–i). Toisiinsa kytkettävät NP:t ovat 
tyypillisesti jaollistarkoitteisia (kuvanveisto, maalaus, tehostaminen, etu, tekniikka, musiikillinen 

sanottava jne.). 
 

3. a. On myös vihjailtu, että nerous ja homoseksuaalisuus kulkevat käsi kädessä. t2000 
 b. Kansakunnan hyvinvoinnin kehitys kulkee käsi kädessä kotimaisen tuotannon kanssa. 

sk87 
 c. Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. hs 
 d. Käytäntö ja teoria eivät ole toistensa vastakohtia, päinvastoin ne kulkevat käsi kädessä ja 

auttavat toisiaan. leikola 
 e. Tällä tieteenalalla kielen ja kirjallisuuden tutkimus kulkevat tavallisesti sillä tavoin käsi 

kädessä, ettei niitä voida pitää toisistaan erillään. skh 
 f. Tulot ja arvostus eivät aina kulje käsi kädessä. HS 13.3.1998 s. A 3 
 g. Kuoron tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta Lehtovaaran mukaan tärkeintä on tehdä 

hyvää musiikkia niin, että tekniikka ja musiikillinen sanottava kulkevat käsi kädessä. HS 
24.3.1998 s. C 6 

 h. Jääkiekolle varsin tuttu ilmiö on, että raha ja pelitaito eivät kulje käsi kädessä. HS 
30.4.1998 s. C 8 

 i. Hinta kulkee [rullaluistimissa] laadun kanssa käsi kädessä, joten ihan halvimpiin ei kan-
nata rahojaan tuhlata. HS 19.5.1998 s. D 3 

 
Spatiaalisessa käytössä ilmaukset kulkea käsi kädessä ja käsikkäin sopivat vaihtoehtoisiksi 
ilmauksiksi (Liisa ja Kalle kävelevät käsi kädessä ~ käsikkäin), mutta metaforisessa käytössä 
eivät, Elokuvateollisuus ja jazz ovat kasvaneet käsi kädessä ~ ??käsikkäin ~ ??käsitysten ~ 
??käsityksin). 
 

4. a. Romantiikka ja raakuus käyvät käsi kädessä, samoin karkeus ja älyllisyys tai runollinen 
dialogi ja proosalliset hahmot. sk87 

 b. [de Gaulle, Georges Pompidou, Valery Giscard d'Estaing] ovat kaikki varmistaneet paik-
kansa Ranskan suurten rakentajien kunniakkaassa saatossa, jossa kuninkaat, keisarit ja 
presidentit etenevät kuin käsi kädessä. sk87 
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 c. Kuitenkin Amerikan elokuvateollisuus ja jazz ovat kasvaneet käsi kädessä aina syntymäs-
tään saakka. sk87 

 d. Uutuusmallien lisäksi persoonallisuutta autokauppaan pyritään tuomaan erilaisilla lisäva-
rusteilla. Niiden myynti onkin kasvanut käsi kädessä vilkastuneen autokaupan kanssa. HS 
12.6.1999 s. B 7 

 e. Vain parin askeleen päässä tiestä lauletaan käsi kädessä, käsivarret ikään kuin kietoutu-
neina seppeleiksi penkkirivien ylle. HS 31.12.1997 s. D3 

 
Abstraktiin, metaforiseen käyttöön sopii muukin liikeverbi tai muutosverbi, käydä, edetä ja 
kasvaa (4a–d), joskus myös statiivista tilaa ilmentävä verbi (4e). 

4.2 Fraasit vieri vieressä ja kylki kyljessä  

Fraasit vieri vieressä ja kylki kyljessä muodostavat sekä keskinäisiltä suhteiltaan että lähimerki-
tyksisten adverbien näkökulmasta kiintoisan parin. Fraasien merkityssukulaisiksi hahmottuvia 
adverbeja ovat vierekkäin, vieretysten, vieretyksin ja vierettäin sekä kyljittäin, kyljekkäin ja 
kyljitysten. Adverbit eivät ole käytössä yhtä yleisiä, ja yleisyyserot liittyvät osittain johdostyyp-
pien produktiivisuuteen. Esimerkiksi johdin tUsten on yleisesti ottaen marginaalinen, ja se näkyy 
tietysti myös sanojen vieretysten ja kyljitysten esiintymismäärissä suhteessa muihin johdoksiin. 
Google-haun tulos (tammikuu 2005) havainnollistaa toistokonstruktioiden ja samakantaisten 
adverbien esiintymistaajuutta. 
 

ILMAUS  ESIINTYMIEN MÄÄRÄ 
 

vieri vieressä   n. 900  
vierekkäin   n. 8 500 
vieretysten   n. 300 
vieretyksin  n. 30 
vierettäin   3  

 
kylki kyljessä   n. 350 
kyljittäin   n. 100 
kyljekkäin   3 
kyljitysten   1  

 
Adverbi vierekkäin on selvästi yleisempi kuin toistokonstruktio vieri vieressä. Adverbit 
vieretysten ja vieretyksin, jotka osoittavat samantapaisia semanttisia suhteita kuin vierekkäin, 
esiintyvät selvästi harvemmin, koska vastaavat johdostyypitkin ovat marginaalisempia. Fraasi 
kylki kyljessä esiintyy paljon taajemmin kuin käytännössä yksinomainen adverbinjohdos 
kyljittäin. Ilmaukset vierettäin, kyljekkäin ja kyljitysten ovat tuiki harvinaisia muodosteita. 
 Adverbi vierekkäin ilmaisee A. Penttilän (1963: 323) sanoin merkitystä ’keskenään 
sellaisessa ja sellaisessa symmetrisessä asemassa’, kun taas kyljittäin ilmaisee ’asemaa toisen 
suhteen’ (mts. 325). Yhteistä näille alkuaan spatiaalisille ilmauksille on se, että ne liittävät 
olioita kontaktiin, toisiinsa nähden aseman relaatioon. Relaatiossa olevien NP:iden määrä voi 
olla duaalinen tai selvästi monikollinen. 
 Toiston näkökulmasta on järkevää verrata paitsi samavartaloisia ilmauksia keskenään 
myös vieri- ja kylki-ilmauksia toisiinsa, jotta ilmausten käytöstä muodostuisi kokonaiskuva. 
Näitä asioita käsittelevät luvut 4.2.1 ja 4.2.2. Luvussa 4.2.3 tarkastelen lyhykäisesti paria 
rakenteellista lähitapausta, nimittäin fraaseja vieri viereen ja kylki kylkeen. 
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4.2.1 Ilmauspari vieri vieressä ~ vierekkäin  

Ilmaukset vieri vieressä ja vierekkäin ovat lähimerkityksisiä, mutta samakäyttöisiä ne eivät ole. 
Niin kuin A. Penttilän luonnehdinta osoittaa, vierekkäin ei erityisesti täsmennä kontaktin laatua, 
vaan ilmauksen hahmotuksessa on keskeistä kahden tai useamman olion symmetrinen rinnak-
kuusasema, jossa oliot ovat kyllä lähellä toisiaan mutta joiden kytköskohtaa ei spesifioida 
lähemmin (5a ja b). Ilmaus vierekkäin sopii yhdistämään periaatteessa kaikenlaisia olioita, jotka 
vain voi kuvitella toisiinsa nähden symmetriseen asemaan. 
 

5. a. Aion istuttaa vierekkäin kolme herukkapensasta.  
  www.yhteishyva.fi/puutarhamaailma 24.4.2008 
 b. Mitä saadaan kun laitetaan neljä blondia vierekkäin? (lennosta) 

 
Fraasi vieri vieressä asettaa oliot niin ikään symmetriseen asemaan, mutta se käyttäytyy syntakti-
sesti ja semanttisesti toisella tavalla kuin adverbi vierekkäin. Se käsittelee, kaiketi tyypillisesti, 
rajaamatonta monikollista joukkoa, mikä näkyy morfosyntaksissa NP:n partitiivisijana (6a–d). 
Tällaisissa ilmauksissa korostuu olioiden välinen spatiaalinen tiiviys ja olioiden suuri määrä 
’paljon olioita aivan kiinni toisissaan’. Fraasi vieri vieressä ”intensifioi” spatiaalisen tilan 
miehittymistä, kun sen sijaan vierekkäin on tässä suhteessa neutraali, eikä se sinänsä ota kantaan 
olioiden määrään tai tilan miehittymisen tiukkuuteen. Siitä, että ilmaus vieri vieressä käsittelee 
luontaisesti suurta paljoutta, motivoituu se, että tällaisia ilmauksia voi herkästi käyttää olioiden 
määrään paljoksumiseen ja myös muun muassa paheksumiseen (6c). 
 

6. a. Taloja vieri vieressä. NS s.v vieri 
 b. Myyntikate alalla näyttää ainakin loistavalta, ei kait näitä liikkeitä joka kaupungissa muu-

toin olisi parhailla kauppakaduilla lähes vieri vieressä. HS 3.8.1997 s. A 15 
 c. USA:ssa on ongelmana se, että viinakauppoja on slummialueilla vieri vieressä ja ne myy-

vät halpaa viinaa aamusta myöhäiseen iltaan – asiakkaiden iästä tai kunnosta pahemmin 
välittämättä. SK 35/1997 s.17 

 d. Pirkkolan omakotitalot uinuvat tiistai-iltapäivänä tympeässä räntäsateessa. Ihmisiä ei näy 
missään. Talot näyttävät ensisilmäyksellä ihan samanlaisilta, matalia mökkejä vierivieres-
sä. HS 14.4.1999 s. B 1 

 
Esimerkeissä 7a ja b fraasi vieri vieressä määrittää lukusanalauseketta. Tällöin NP-joukko on 
definiittinen ja kvantitatiivisesti määräinen, mutta se ei vaikuta tilan tiiviyden hahmotukseen 
olennaisesti. 
 

7. a. Koski asuu Pursimiehenkadun asuntolassa. Hänellä on kokemusta nuistakin paikoista. 
”Sahaajankadulla olen ollut yhden yön, toista ei tule. Se on vihoviimeinen paikka! Kym-
menen miestä vieri vieressä. Se on epäinhimillistä.” HS 18.10.1999 s. B 3 

 b. Nuoria ihmisiä virtaa tasaista tahtia sateen kostuttamalta pimeältä kadulta sokkeloiseen ti-
laan, jossa nököttää lähes sata tietokonetta vieri vieressä. HS 18.9.1998 s. D 1 

 
Sekä vierekkäin että vieri vieressä kytkevät siis olioita (spatiaaliseen) symmetriseen relaatioon, 
mutta ne ilmentävät eri tavoin tilan hahmotuksen tiukkuutta. Ilmaus vierekkäin ei erityisesti 
määrittele olioiden miehittämän tilan tiiviyttä, kun sen sijaan vieri vieressä tyypillisesti välittää 
kuvan tiiviistä, monen olion välisestä rinnakkaissuhteesta. 

4.2.2 Ilmauspari kylki kyljessä ~ kyljittäin  

Kyljittäin ilmaisee ”asemaa toisen suhteen”, mutta se on sukeutunut käytöltään toisenlaiseksi 
kuin vierekkäin. Adverbi vierekkäin voi kytkeä semanttisesti hyvin monenlaisia olioita rinnak-
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kaiskytkökseen. Ilmaus kyljittäin poikkeaa tässä suhteessa merkittävästi ilmauksesta vierekkäin, 
sillä se on semanttisesti rajoittuneempi. Niillä olioilla, joita kyljittäin liittää yhteen, on oltava 
konkreettinen tai metaforinen ”kylki”; muuten ilmaus on koko lailla mahdoton. Tämän vuoksi 
relaatioon voi kytkeä muun muassa sellaisia olioita kuten ihminen, eläin, auto, vene tai laiva. 
 Adverbia kyljittäin voidaan käyttää näillä ehdoin periaatteessa samalla tavalla kuin 
adverbia vierekkäin (8a). Tällöin ilmausten periaatteellisena erona on ainoastaan se, että 
kyljittäin spesifioi väljästi kontaktipisteen, kun sen sijaan vierekkäin nostaa esiin olioiden 
keskinäisen aseman. On kuitenkin korostettava, että olioiden välinen kontakti on tällaisessa 
kyljittäin-adverbin käytössä hyvin väljä, usein nimellinen ja että kontaktia edellyttävä käyttö on 
epätavallinen. 
 Toinen adverbin kyljittäin käyttötapa on yleisempi. Siinä kyljittäin osoittaa vain väljästi 
olion kyljen suuntaa toiseen olioon tai oliojoukkoon nähden, niin että syntyy merkitys ’kylki 
kohti jotakin ~ kylki edellä ~ kylki edelle’ (8b). 
 

8. a. Pursiseuran laituriin kiinnityimme ruuhkassa kyljittäin kolmeenkin riviin ja lokiin oli ker-
tynyt 74 mpk (ne siksakit). www.raumanpurjehdusseura.fi 24.4.2008 

 b. Vähän ajan kuluttua sika kääntyi kyljittäin minuun päin, jolloin sen hahmo erottui hyvin 
kiikaritähtäimessä valkohuuruista metsää vasten.  

  www.hs.fi/kotimaa/artikkeli 24.4.2008 
 
Ilmausta kylki kyljessä käytetään silloin, kun oliot ovat välittömässä, kosketusta edellyttävässä 
kontaktissa keskenään (9a ja b). 
 

9. a. Istua, seisoa kylki kyljessä. NS s.v. kylki 1. 
 b. [Kiipeily]Teltta kiinnitetään tukevasti seinällä oleviin pulttiankkureihin. Sen pystyttämi-

nen valjaissakaan roikkuen ei kestä kymmentä minuuttia kauempaa. Teltassa nukutaan tii-
viisti kylki kyljessä päät vastakkaisiin suuntiin. HS 24.6.1999 s. C 12 

 c. Venesatama oli hyvin suojainen, joskin toisinaan hiukan ahdas sillä parhaimmillaan laskin 
veneitä olevan kylki kyljessä 25 kappaletta samassa ryppäässä.  

  http://veneily.vinkki.com 24.4.2008 
 
Ilmaukset kylki kyljessä, vieri vieressä ja vierekkäin muodostavat lähimerkitysten verkon. 
Fraasiin kylki kyljessä ei välttämättä liity samanlaista spatiaalisen tiiviyden hahmotusta kuin 
fraasiin vieri vieressä. Tämä havaitaan siitä, että ainakin tapauksittain toistensa läheisiä hahmo-
tusvastineita ovat pikemminkin ilmaukset vierekkäin ja kylki kyljessä kuin kylki kyljessä ja vieri 

vieressä. Ilmaus vierekkäin käy rakenteen kylki kyljessä siedettäväksi korrelaatiksi tapauksissa 
9a–c, mutta sitä vastoin vierekkäin ei käy korvaamaan toistorakennetta vieri vieressä kaikissa 
tapauksissa (6a–d). Tapauksissa 6a–d vieri vieressä hahmottaa tiiviin spatiaalisen tilan hahmo-
tuksen, mihin vierekkäin ei kykene. Toisaalta taas vieri vieressä ja kylki kyljessä voivat kyllä 
sopia samaan tilanteeseen (mm. 7a). 

4.2.3 Fraasit vieri viereen ja kylki kylkeen  

Vieri- ja kylki-ilmauksiin kuuluu myös kaksi tulosijaista fraasia, vieri viereen ja kylki kylkeen. 
Fraasi vieri viereen on statiivisen vieri vieressä-ilmauksen tulosijainen vastine, eli se ilmaisee 
tuloa asemaan toisen suhteen. Ilmaukset ovat myös semanttisia sukulaisia sikäli, että kumpikin 
ilmaustyyppi intensifioi tilaa ’aivan vierekkäin’ (10a–e). 
 

10.a. Mustan pitsin yössä vapaaehtoisetkin palovahdit ovat tarpeen, sillä tuli on Vanhan Rau-
man vieri viereen rakennetuille vanhoille puutaloille todellinen uhka. HS 27.7.1997 s. A 
5 
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 b. ”Sanoin silloin maailmancupin jälkeen, etteivät kotikisat olleet päätavoitteeni”, Ruuttu 
selvitti IFK:n harjoitusten päätyttyä ja lypsi viitosen kolikoilla virvoitusjuomatölkkejä au-
tomaatista. Ruuttu ilmeisesti hävisi kaikki harjoitusten aikana lyömänsä vedot, sillä auto-
maatin kansi täyttyi vieri viereen ladotuista huurteisista tölkeistä. ”Kun osuu vain tolp-
piin, niin näin siinä käy”, hyväntuulinen Ruuttu sanoi. HS 29.10.1997 s. C 12 

 
Kylki kylkeen on vastaavalla tavalla fraasin kylki kyljessä tulosijainen vastine.  Niin kuin fraasi 
kylki kyljessä myös tulosijafraasi kylki kylkeen hahmottaa luonnostaan sikäli läheisen kontaktin, 
että oliot ovat kosketuksissa toisiinsa (11a–c). 
 

11.a. Koealueelle [Espoon Leppävaaran] Säterinmetsään nousee englantilaistyyppisiä kapeita 
pientaloja kylki kylkeen. HS 29.3.1999 s. B 1 

 b. Säilötäänkö Helsinkiin virtaava väki uusiin kerrostaloihin? Vai rakennetaanko omakotita-
loja kylki kylkeen? (ots) HS 9.5.1999 s. D 1 

 c. Jatkossa kylki kylkeen rakentamisesta tulee asukkaille tuntuvia säästöjä lämmityskului-
hin. HS 29.3.1999 s. B 1 

 
Spatiaalisten fraasien lisäksi on olemassa ainakin yksi kiteytynyt ilmaus, nimittäin fraasi sävy 

sävyyn. Siinä kontaktiin tulo hahmottuu metaforiseksi yhteensopimiseksi. 
  

12.  Torillinen makuja sävy sävyyn [Makujen piazza Helsingin juhlaviikoilla] (ots) HS 
20.9.1998 s. C 1  

4.3 Fraasi kaikki kaikessa  

Superlatiivi on adjektiivin ja adverbin komparaatiomuoto, joka ilmaisee, että tarkasteltavan 
ominaisuuden aste on luonnehdittavalla suurempi kuin muilla kyseisen vertailujoukon jäsenillä: 
Hän on ryhmän vilkkain lapsi, hän puhuukin eniten. (VISK, määritelmät s.v. superlatiivi.) Myös 
leksikaalisen toiston avulla voi ilmaista superlatiivisuutta; tähän tehtävään on muokkautunut 
fraasi kaikki kaikessa (ks. myös konstruktiota KUNINGASTEN KUNINGAS luvussa 8). 
 Kaikki kaikessa on konstruktion KÄSI KÄDESSÄ fraaseista omaleimaisin, sillä se ei ole 
lähtökohdiltaan monen muun fraasin tapaan nominativus absolutus (vrt. kuitenkin 1a–d). 
Ruotsin kielessä on vastaavantyyppinen ilmaus allt i allo, niin että ilmaus voi olla käännöslaina. 
Toisaalta Raamatussa tavataan samantyyppinen monikollinen ilmaus kaikki kaikissa, jonka 
merkitys on inklusiivinen ja läpinäkyvä (13a ja b). 
 

13.a. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka 
on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. raamattu 

 b. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnal-
le, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. raamattu 

 
Näiden tapausten kaikki kaikissa on elliptinen, ja se tarkoittaa täydellisempää muotoa ’kaikki 
kaikissa ihmisissä’. Myös tällaisen retorisen kuvion ilmaisemassa totaalisuudessa ja kaikenkat-
tavuudessa on periaatteessa motivoitu kasvualusta superlatiivitulkinnan synnylle. Syntykysy-
myksiin ei ole tässä mahdollisuutta syventyä lähemmin. 
 Fraasia kaikki kaikessa käytetään syntaktisesti kolmella tavalla. Yksinkertaisimmassa 
lausekaavassa kaikki kaikessa on yksinään superlatiivisuutta luonnehtivana predikatiivina ’x on 
kaikista tärkein ~ merkittävin’ (14). 
 

14. SaiPa pelasi kovalla innolla, mutta eväät eivät aivan riittäneet. Kanadalainen Dale McTa-
vish oli kaikki kaikessa. Hieman kärjistäen voisi sanoa, että SaiPan hyökkääminen oli 
täysin McTavishin varassa. HS 7.4.1999 s. C 12 



 - 89 - 

 
Esimerkkien 15a–c kaltaiset ilmaukset lienevät tavallisempia. Näissä tapauksissa kieliopillisen 
subjektin ilmaisema ’tärkein asia’ ilmoitetaan kuluvaksi jollekin habitiiviadverbiaalina toimivan 
allatiivin avulla. Sama, jollekin kuulumisen merkityshän on myös esimerkin 14 kaltaisissa 
ilmauksissa, mutta näissä se luetaan kontekstista ’Kanadalainen Dale McTavish oli SaiPalle 
kaikki kaikessa’. 
 

15. a. Nationalismi aivan nuorten keskuudessa näyttää nostavan päätään. Ryssittelykin on Elisal-
le tuttua. ”Suomalaisten on hyvin vaikea käsittää, että venäläinen on lukenut ja sivistynyt 
ihminen, että siellä luetaan paljon ja kirja on sikäläisille kaikki kaikessa.” sk87 

 b. Tyttö ja äiti ajautuivat riidoissaan tappeluun asti ja äiti heitti tytön ulos. Kummatkin olivat 
peräänantamattomia; äiti halusi kiristää kodin sääntöjä, ja tyttärelle kaverit olivat kaikki 
kaikessa.  HS 24.2.1997 s. A8 

 c. Työ on hänelle kaikki kaikessa. NS s.v kaikki 2.a. 
 
Tapauksissa 16a–c lauseen predikatiiviosa täydentyy genetiivimääritteellä, joka ilmaisee sen, 
kenelle tai mille subjekti-NP on tärkein. 
 

16. a. Koira on metsästäjän kaikki kaikessa. NS s.v kaikki 2.a. 
 b. Maan poliittista johtoa rekrytoitiin usein yliopistolta. Yliopisto oli rakentuvan kansakun-

nan kaikki kaikessa, mutta kieltämättä myös maan pääkaupunkikeskeisyyden suuri sym-
boli. t2000 

 c. Neringrin kaikki kaikessa on hiili ja sitä hyödyntävä yhtiö Jakutian Hiili.  sk87 
 
Tällaisten tapausten merkitys rinnastuu tapauksiin 15a–c, ja ilmaustyyppien ero on lähinnä 
syntaktinen. 

4.4 Kokoava katsaus  

Konstruktio KÄSI KÄDESSÄ on epäproduktiivinen ja sen toteutumat ovat etupäässä fraaseja. 
Fraasit ovat merkitykseltään distributiivisia lukuun ottamatta superlatiivista ilmausta kaikki 

kaikessa. Fraasi valtio valtiossa hahmottaa kahden olion välisen inkluusion. Kokoan seuraavaksi 
yhteen vieri- ja kylki-sanueen merkitykset distributiivisuuden kannalta. 
 Lokaalis-resiprookkinen ilmaus käsi kädessä hahmottaa konkreettisessa käytössään 
spatiaalisen kontaktin, jossa kytketään toisiinsa kaksi inhimillistä oliota: Palasimme jalkaisin 

käsi kädessä aukealle. Fraasi käsi kädessä esiintyy usein liikeverbin kulkea kanssa, niin että 
syntyy verbifraasi kulkea käsi kädessä. Spatiaalissa käytössä ilmaukset kulkea käsi kädessä ja 
käsikkäin sopivat vaihtoehtoisiksi ilmauksiksi (Kuljemme käsi kädessä ~ käsikkäin), mutta 
metaforisessa käytössä eivät: Elokuvateollisuus ja jazz kulkevat käsi kädessä ~ ??käsikkäin. 
 Fraasit vieri vieressä ja kylki kyljessä muodostavat merkitysparin, ja kiinnostavaa on 
myös niiden suhde vastaaviin adverbeihin vierekkäin ja kyljittäin. Nämä kaikki neljä ilmausta 
liittävät olioita kontaktiin, toisiinsa nähden aseman relaatioon. Relaatiossa olevien NP:iden 
määrä voi olla duaalinen tai selvästi monikollinen. 

Adverbi vierekkäin ei erityisesti täsmennä NP:iden kontaktin laatua, vaan semanttisesti 
keskeistä on kahden tai useamman olion symmetrinen rinnakkuusasema, jossa oliot ovat lähellä 
toisiaan mutta kytköskohtaa ei spesifioida lähemmin: istuttaa kolme herukkapensasta vierek-

käin. Fraasi vieri vieressä puolestaan manipuloi tyypillisesti rajaamatonta monikollista joukkoa, 
mikä näkyy morfosyntaksissa NP:n partitiivisijana: Viinakauppoja on slummialueilla vieri 

vieressä. Tällöin korostuu olioiden välinen spatiaalinen tiiviys ja olioiden suuri määrä ’paljon 
olioita aivan kiinni toisissaan’. Fraasi vieri vieressä siis tavallaan ”intensifioi” spatiaalisen tilan 
miehittymistä. 
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 Ilmausta kylki kyljessä käytetään silloin, kun oliot ovat välittömässä, kosketusta edellyt-
tävässä kontaktissa keskenään: seisoa kylki kyljessä. Fraasiin kylki kyljessä ei liity välttämättä 
aivan yhtä tiukkaa spatiaalisen tiiviyden hahmotusta kuin fraasiin vieri vieressä. Tiiviyttä 
voidaan korostaa astemääritteen avulla: Teltassa nukutaan tiiviisti kylki kyljessä. Ero on tosin 
hiuksenhieno. 
 Vieri- ja kylki-ilmauksiin kuuluu myös kaksi tulosijaista fraasia, vieri viereen ja kylki 

kylkeen. Fraasi vieri viereen on statiivisen vieri vieressä-ilmauksen tulosijainen vastine, eli se 
ilmaisee tuloa aseman relaatioon. Kumpikin ilmaustyyppi intensifioi tilaa ’aivan vierekkäin’: 
Vanhan Rauman vieri viereen rakennetut puutalot. Fraasi kylki kylkeen on vastaavalla tavalla 
fraasin kylki kyljessä tulosijainen vastine. Kylki kylkeen hahmottaa luonnostaan sikäli läheisen 
kontaktin, että oliot ovat kosketuksissa toisiinsa: kylki kylkeen rakentamisesta tulee asukkaille 

tuntuvia säästöjä. 

5 Postpositiokonstruktioita 

Postpositiokonstruktiot ovat leksikaaliseen peräkkäistoistoon perustuva ilmaustyyppi, jonka 
relationaalisena elementtinä on genetiiviä vaativa postpositio, joitakin fraasiutuneita ilmauksia 
lukuun ottamatta (mies miestä vastaan). Postpositio on konstruktion vakio. Konstruktioista ILTA 

ILLAN jälkeen ~ perään (luku 5.1) ja TAIDE TAITEEN vuoksi (luku 5.2) on perusaineistossa yli 
kymmenen esiintymää (liite 2, taulukot VII ja IX). 
 

ILTA ILLAN jälkeen ~ perään   24 
TAIDE TAITEEN vuoksi    14  

 
Käsittelen näiden lisäksi omina lukuinaan paria kiinnostavaa konstruktiota. Konstruktio 
SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa on affektinen fraseologinen käännöslaina (luku 5.3). Konstruk-
tio TALO TALON vieressä (luku 5.4) puolestaan kuuluu vieri-ilmauksiin, ja sille on kielessä 
sukulaisilmaus vieri vieressä. Luvussa 5.5 käsittelen hieman marginaalisempia postpositiolla 
järjestyviä ilmaustyyppejä ja fraaseja. 

5.1 Konstruktio ILTA ILLAN jälkeen ~ perään 

Konstruktio ILTA ILLAN jälkeen on fraseologinen käännöslaina, jonkalaisia ilmauksia tavataan 
monissa kielissä (en day after day, sv brev efter brev). Sen rinnalla on periaatteellisena vaihtoeh-
tona myös perään-postpositiolla järjestyvä ilmaustyyppi. Jaakola (1993: 130) on pannut merkille 
jälkeen-postposition olevan suunnilleen kymmenen kertaa niin yleinen kuin perään. Tämä 
yleisyysero näkyy suuntaa antavasti myös perusaineistossa: konstruktio ILTA ILLAN perään on 
yleisesti ottaen harvinaisempi kuin ILTA ILLAN jälkeen. Kolmen keskeisen temporaalisen 
ilmauksen Google-haku (tammikuu 2005) osoittaa samaa yleisyyssuhdetta. 
 

kerta kerran jälkeen 2 100  kerta kerran perään  77 
vuosi vuoden jälkeen 905  vuosi vuoden perään 179 
ilta illan jälkeen  538  ilta illan perään  103 

  
Osa ilmauksista on selviä temporaalisia fraaseja (kerta kerran jälkeen, ilta illan jälkeen jne.), 
mutta toisaalta kaiketi ainakin konstruktio ILTA ILLAN jälkeen tuottaa jonkin verran uusia 
ilmauksia, mistä kertovat kerralliset ilmaukset (liite 2, taulukko VII). Konstruktio ILTA ILLAN 

perään on kaiken kaikkiaan marginaalisempi. 
 Produktiivisuutta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että toistokonstruktion 
rinnakkaismuotona esiintyy vakion toisensa sisältävä konstruktio ILTA toisensa jälkeen samalla 
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tavalla kuin konstruktiot PÄIVÄSTÄ toiseen ja OVELTA toiselle esiintyvät toistokonstruktioiden 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja OVELTA OVELLE ohessa. 
 Liitteen 2 taulukosta VIII voidaan havaita, että konstruktio ILTA toisensa jälkeen on 
tuottanut pelkästään sk87-korpukseen enemmän toteutumia kuin toistokonstruktio koko 
perusaineistoon. Tendenssi on tässäkin ilmaustyyppiparissa selvä: ILTA toisensa jälkeen on 
produktiivisempi, ja se tuottaa uusmuodosteita enemmän kuin konstruktio ILTA ILLAN jälkeen. 
Mainittakoon tässä vielä, että ilmaustyyppien PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ~ PÄIVÄSTÄ toiseen vaihtelua 
käsittelin tämän jakson luvussa 1.1 ja vaihtelua OVELTA OVELLE ~ OVELTA toiselle luvussa 2. 
 Konstruktion ILTA ILLAN jälkeen ~ perään lekseemiksi sopii laskettava substantiivi. 
Ilmaukset ovat merkitykseltään distributiivisia; ne ilmaisevat lauseen kuvaaman tilanteen 
toistumista konstruktion lekseemin osoittamina, säännöllisesti toistuvina jaksoina. Postpositiot 
jälkeen ja perään ovat historiallisesti substantiivin illatiivimuotoja ja sen tähden ne rinnastuvat 
liikkeen hahmotuksen kannalta muutossijoihin.  

 
A1 ––> A2 —> A3 —> A4 ––> A5... 

 
Konstruktion ILTA ILLAN jälkeen ~ perään sisältämä skemaattinen liike reaalistuukin samanlai-
sena etappimaisena hahmotuksena kuin tietyissä konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ilmauksissa 
(vrt. tämä jakson lukuun 1.3.2). 

5.1.1 Temporaaliset ilmaukset  

Temporaaliset ilmaukset ovat tyypillisiä konstrukteja, ja konstruktion tyypillinen lekseemi on 
ajanjaksoa ilmaiseva sana. Temporaaliset ilmaukset toimivat lauseessa adverbiaalimääritteinä ja 
adverbiaalitäydennyksinä. 
 Esimerkki 1a on affektinen. Siinä on verbinä yrittää, joka ilmentää agentin tavoittelevan 
päämäärää ulkoisesta vastuksesta huolimatta. Tällaiseen verbiin liittyvä ilta illan jälkeen 
korostaa teon uurautta senkin kustannuksella, että teon toteutuminen on vaivalloista ja epävar-
maa. 
 Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN temporaaliset ilmaukset sopivat periaatteessa samaan 
lausekontekstiin (illasta iltaan ~ ilta illan jälkeen), ja niiden merkityskin on kovin läheinen. 
Distributiivisuuden hahmottamisessa on kuitenkin hienoinen ero. Ilta illan jälkeen hahmottaa 
aikajatkumon katkonaisemmin, syklin jälkeen tilanne ikään kuin pysähtyy, kun taas illasta iltaan 
hahmottaa ajan tasajatkuisempana. Toisaalta konstruktio ILTA ILLAN jälkeen voi hahmottua 
melko selvästi iteratiiviseksi (1c), niin että selvästi teelinen prosessi toistuu. 
 Konstruktion ILTA ILLAN jälkeen yhtäläisyydet muihin distributiiveihin eivät jää tähän. 
Tapauksen 1b lausekonteksti on samankaltainen kuin niissä PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ-konstruktion 
käytöissä, joissa konstruktio liittyy vahvistussanan kanssa komparatiiviin. Tapaus 1c puolestaan 
osoittaa määrän kumulatiivista kertymää samaan tapaan kuin konstruktiot PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ ja 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN muutosverbiin yhdistyneessä lausekontekstissa. Postpositiokonstruktio 
hahmottaa tilanteen näissäkin katkonaisemmaksi kuin sijakonstruktioissa. 
 

1. a. Viime elokuussa Thaimaassa ystäväni Wasan yritti ilta illan jälkeen järjestää palvelua; ei 
niin pientä kaupunkia, ei niin rähjäistä hotellia, etteikö hänellä olisi ollut osakkuutta bis-
nekseen. Viimeisenä iltana ennen lähtöä hän ilmestyi iltayöstä tytön kanssa ovelle ja veto-
si: ”Risto, you are my only hope.” Tanskalainen ja ruotsalainen olivat arvattavasti kieltäy-
tyneet. sk87 

 b. Laskettelu houkuttelee talvi talven jälkeen yhä useampia suomalaisia. hs 
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 c. Kirkkovenesoudun suosio on kasvanut nopeasti, ja Sulkavan soutajien lukumäärä on rik-
konut ennätyksiä vuosi vuoden jälkeen juuri kirkkoveneiden ansiosta. HS-nyt 30/1997 s. 
16 

 
Temporaalinen fraasi kerta kerran jälkeen ~ perään liittyy tyypillisesti affektisiin konteksteihin, 
joissa siitä välittyy usein teon toistuvuutta paheksuva sävy (esim. 2a).  
 

2. a. Finnair lentää Savonlinnaan DC-9:llä. Kunnan omistama on myös Mikkelin vanha lento-
kenttä, jonka sijainti on todettu huonoksi. Uutta paikkaa on etsitty kolmella tutkimuksella 
ja tulos on kerta kerran jälkeen ollut sama. Parhaaksi uuden kentän paikaksi on löydetty 
ns. Haukilammin alue. hs 

 b. Mutta Tuomi ei ole ollut tarpeeksi kiinnostunut valtakunnan tason politiikasta eikä hän 
tunne siihen vetoa. Ja Hyvinkään demareita taas harmittaa, kun kommunistit ja kokoo-
muslaiset ovat saaneet kansanedustajat omasta kylästä. Myös demarien äänimäärän pitäisi 
riittää omaan edustajaan, mutta ehdokkaissa on petytty kerta kerran jälkeen. hs 

 c. Kerta kerran perään toistui sama temppu. NS s.v. perään II.2.b. 
 d. Vaelteleva koiras saattaa liittyä jonkin toisen klaanin jäseneksi. Liittyminen ei ole help-

poa: koiraan täytyy merkein osoittaa hyvät aikeensa ja alistuvuutensa. Silti naaraat ajavat 
sen tiehensä kerta kerran perään. Vasta monien päivien, jopa viikkojen pyrkimisen jäl-
keen koiras vähitellen hyväksytään klaanin jäseneksi. t2000 

 
Paheksuvuus liittyy monesti puhujan ennakko-odotuksiin: odotuksenmukaisuuteen tai toisaalta 
odotuksenvastaisuuteen. Paheksuvuus syntyy puhujan ennakkokaavailujen ja tapahtumien 
ristiriidasta. Esimerkissä 2a fraasi vahvistaa odotuksenmukaisuutta: lentokentän paikkaa on 
selvitetty tutkimuksin kolmeen otteeseen ja tulos on ollut aina sama eli tiedossa jo oleva. 
Tapauksissa 2b–d fraasi liittyy kontekstiin, jossa korostuu odotuksenvastaisuus. 

5.1.2 Konstrukti subjektina 

Konkreettisen, ei-syklisen lekseemin sisältävä konstrukti voi olla lauseessa subjektina (3a ja b). 
Näissä ilmauksissa subjektin tarkoite hahmottuu distributiivisesti. Esimerkissä 3c ilmaus leiri 

leirin jälkeen ei ole subjektina, mutta se osittaa subjektin israelilaiset liikettä ja tekee sen 
hahmotuksesta distributiivisen. Tapaus 3b on affektinen. Distributiivisesti hahmottuva subjekti 
merkitsee teon toistuvuutta, ja tässä tapauksessa puhuja ilmaisee kyllästymisensä epätoivottavan 
ilmiön eli sairauden toistuvaan esiintymiseen. 
 

3. a. Vähitellen mies miehen jälkeen oikaisi itsensä makuulle pantuaan repun päänsä alle. 
www.juupajoki.fi/kotiseutu/valtaus.htm 23.3.2008 

 b. Mutta suloinen taajamanainen on väsynyt, ja lisäksi sairastaa. Kun pääsemme hänen seu-
rapiiriinsä kurkistamaan, niin terapeuttia, hierojaa ja psykoanalyytikkoa riittää, kaikista 
terveysruoista ja squashinpeluista huolimatta. Ja riittää kummallista tuhertavaa sairaste-
lua, sitkeää pientä kuumetta ja flunssaa flunssan perään. Kyllähän mekin tiedämme, että 
lapsi sairastaa, ennen kuin sen ruumis on karaistunut ja valmis, ja vanhukset taas sairasta-
vat, mekin varmasti vuorollamme. Mutta kuinka voi ihminen kahdenkymmenen ja kuu-
denkymmenen välillä olla sairaana? sk87 

 c. Toisen vuoden toisen kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä pilvi kohosi lain 
asumuksen päältä. Silloin israelilaiset lähtivät liikkeelle, leiri leirin jälkeen, Siinain erä-
maasta; ja pilvi pysähtyi Paaranin erämaassa. raamattu 

 d. Onko Pfeiffer puhunut totta vai ei? Mikä ”mafia” mahdollisesti on hänen takanaan? Kysy-
mys kysymyksen jälkeen. Kuinka moneen saadaan varma vastaus? Ainoa mikä tällä het-
kellä näyttää varmalta on uusien parlamenttivaalien pitäminen Schleswig-Holsteinin osa-
valtiossa ensi vuoden puolella. sk87 

 e. Ja näin tilanne juuri onkin, sillä Phillips työskentelee myös itse perustamassaan eläkkeel-
lejääneiden tiedustelu-upseerien yhdistyksessä. Voisin jopa olla kaksoisagentti, joka yhä 
työskentelee Yhdysvaltain hyväksi, mutta uskottelee venäläisille työskentelevänsä heidän 
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puolestaan. Peiliä peilin jälkeen... vakoilun maailmassa ei voi koskaan olla täysin varma 
mistään. sk87 

 
Esimerkeissä 3d ja e toistorakenne on irrallisena lausekkeena vailla muita syntaktisia elementte-
jä, minkä tähden konstruktin lauseenjäsentehtävä jää avoimeksi. Toisaalta lausekkeet on helppo 
kuvitella käyttöön, jossa ne olisivat subjektin tehtävässä (Kysymys kysymyksen jälkeen tulee 

mieleen tms.). 

5.1.3 Konstrukti objektina  

Tapauksissa 4a–d lauseen verbi on transitiivinen. Tällöin konstruktio toimittaa lauseessa 
samanaikaisesti kahta hyvin erilaista tehtävää: se on sekä objektin että adverbiaalin roolissa. 
Konstruktion etujäsen on varsinainen objekti, mutta se on samalla osa toistokonstruktiota, joka 
tavallaan kokonaisuudessaan määrittää verbiä. Toiston vaikutuksesta ilmaus muuttuu merkityk-
seltään distributiiviseksi. Toistolla on vaikutusta myös aspektiin. Lauseen kuvaama tilanne on 
semelfaktiivinen, mutta toiston myötä kerrallinen teko muuttuu iteratiiviseksi. Tämä on helppo 
havaita vaikkapa 4a:ta mukaillen: Panin marjan suuhuni ~ Panin marjan marjan jälkeen 

suuhuni. 
 

4. a. Panin marjan marjan jälkeen suuhuni. NS s.v jälkeen II.2.b. 
 b. Kuulustelija teki kysymyksen kysymyksen perään. NS s.v. perään II.2.b. 
 c. Rauni Mollberg sanoo, että nyt on loppuinventaarion aika ja kantaa esiin mapin mapin 

jälkeen. Hänen oma yhteenvetonsa niin koti- kuin ulkomaisesta kirjoittelusta on, että 
”vuoroin haukuttiin, vuoroin kehuttiin”. Leikeryteiköstä erottuvat nopeasti arvostelun 
pääaiheet. sk87 

 d. Taiteen teatterilta odotettiin kykyä seurata mukana ja omilla keinoillaan luoda selityksiä 
ja tulkintoja tapahtuneelle muutokselle. Mutta ainakaan välittömästi se ei siihen pystynyt. 
Kansallisteatterissa järjestettiin kyllä juhla juhlan perään valkoisten voitonhumussa, ja 
työväenteatterit alkoivat kunnostaa kylmille jääneitä tilojaan, turmeltuneita pukuvarasto-
jaan ja ilkivallan koettelemia irtaimistojaan. skh 

 e. Monien muiden arizonalaisten tapaan Walsh puhuu luonnosta hartaaseen sävyyn. Luonto 
on karua, sillä Phoenix on noussut keskelle Sonoran autiomaata. Walsh kertoo katkeraan 
sävyyn, että seudun joet ovat kuivuneet melkein järjestään, ja jäljelle jääneeltä osuudelta 
saa kerätä vuosittain tonneittain roskaa. Hän on katkera myös siitä, että seudun nykyiset 
asukkaat joutuvat maksajiksi, kun rakennusyhtiöt pystyttävät autiomaahan uusia asuinalu-
eita, joille tarvitaan vesijohtoja, teitä ja kouluja. ”Veronmaksajat joutuvat kustantamaan 
sen, että rakennusfirmat pystyttävät taloa talon perään jossakin 20 mailin päässä au-
tiomaassa”, Walsh tuhahtaa. HS 18.10.1999 s. C 1 

 
Monissa esimerkeissä on käynyt ilmi se, että tilanteen toistuvuus ja pitkäkestoisuus liittyvät 
affektin ilmaisemiseen (ks. esim. jakson VI lukua 1.1.4). Tapauksessa 4e puhuja suhtautuu 
mittavaan talojen rakentamiseen paheksuvasti. 

5.1.4 Konstruktion ILTA toisensa jälkeen ~ perään käytöstä 

Niin kuin jo aiemmin on käynyt ilmi, postpositiokonstruktion rinnakkaistyyppinä esiintyy 
toisensa-vakion sisältävä rakenne samaan tapaan kuin sijakonstruktioista tavataan konstruktiot 
PÄIVÄSTÄ toiseen ja OVELTA toiselle. Konstruktio ILTA toisensa jälkeen on produktiivisempi 
kuin toistokonstruktiot ILTA ILLAN jälkeen ja ILTA ILLAN perään. 
  Toisaalta esiintymismääriä arvioitaessa on otettava huomioon idiosynkrasia eli se, että 
lekseemi ohjautuu ainakin tendenssinluonteisesti vain toiseen rakennetyyppiin. Idiosynkrasia 
näkyy fraaseissa (liite 2, taulukot VII ja VIII). Esimerkiksi fraasin kerta kerran jälkeen määrä 
perusaineistossa jää kahteen, kun taas kerta toisensa jälkeen esiintyy peräti 15 kertaa. Fraasi 
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kerta toisensa jälkeen edustaa lähes puolet kaikista sk87-korpuksen ILTA toisensa jälkeen 
esiintymistä. Myös Google-haku (tammikuu 2005) osoittaa fraasin kerta toisensa jälkeen (16 
100 esiintymää) hyvin yleiseksi verrattuna ilmaukseen kerta kerran jälkeen (765 esiintymää). 
 Konstruktion ILTA toisensa jälkeen suosittuuteen vaikuttavat kaiketi samat syyt kuin 
konstruktioissa PÄIVÄSTÄ toiseen ja OVELTA toiselle. Ekonomisuuden ja käytön helppouden 
tavoittelu saattaa vaikuttaa ilmauksiin, jolloin vakio toisensa lyhentää muotoja (5a–c). Tähän voi 
liittyä myös disharmoniatendenssi eli se, että soinnuttelu tuntuu liian mahtipontiselta, ylätyyli-
seltä tms. neutraalin asiaproosaan. 
 

5. a. Opiskelijaryhmä toisensa jälkeen jatkoi marssiaan talomme ohi. sk87 
 b. Verovähennys toisensa jälkeen putoaa poistettavien listalta. sk87  
 c. Kulumassa olevan suuren lokakuun vallankumouksen 70. juhlanvuonna on journalisti-

ryhmä toisensa jälkeen tallannut sekä entuudestaan kuluneita, että uusia polkuja selven-
tääkseen ja paljastaakseen idän suljetun jättiläisen arkiset kasvot. sk87 

 
Sellaisissa yhteyksissä, joissa konstruktion etujäsen mukailee lauseen morfosyntaksia ja saa 
genetiivitaivutuksen, toisensa-muoto on yleinen (6a–d). Lekseemin toisto voisi tällaisissa 
tapauksissa myös haitata ymmärtämistä (6c: Jackson esitti hitin hitin perään). 
 

6. a. Todellinen ongelma ovat törkeät rattijuopot ja kerran toisensa jälkeen kärähtävät rikok-
sen uusijat. sk87 

 b. Näin keisarin kerran toisensa jälkeen lyövän nuoria takaraivoon kepillään. sk87 
 c. Jackson esitti hitin toisensa perään, huudatti yleisöä, kouri nivusiaan ja marssitti lavalle 

sekä Yhdysvaltojen että Suomen liput. HS 25.8.1997 s. B 1 
 d. Aseidenriisuntaneuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa Gorbatshov on tehnyt myönnytyk-

sen toisensa jälkeen saadakseen aikaan sopimuksen, joka käytännössä merkitsee, että 
kaikki SS20 -ohjukset hävitetään. sk87 

 
Konstruktion ILTA toisensa jälkeen mukainen ilmaus voi esiintyä myös subjektina. Tällöin se 
hahmottuu periaatteiltaan samalla tavalla kuin objektitapauksissa: etujäsen on ”varsinainen” 
subjekti, mutta konstruktion kokonaismerkitys tekee toiminnasta iteratiivisen. Subjektitapausten 
distributiivisuus hahmottuu merkitykseksi ’yksi kerrallaan’ (7a–c). 
 

7. a. Alkaa tuntua, että merellä kaikki unohtuu, että etenee vapaasti, kun katsoo peräkannelta, 
miten saari toisensa jälkeen loittonee rivissä pois. HS 31.12.1997 s. D 3 

 b. SMP:n vaalijuhlassa Kouvonrinteen lukiolla on herätysjuhlan tuntua, kun ehdokas toi-
sensa jälkeen marssii puhujakorokkeelle kertomaan, miten, missä ja milloin hänestä oi-
kein tulikaan vennamolainen. sk87 

 c. Ministeri toisensa jälkeen tyytyi nurkumatta tilapäisasuntonsa askeettisuuteen, mutta 
Björkstrandille Smolnan ankeus oli liikaa. sk87 

 
Indefiniittipronominien muodostamista fraaseista yksi toisensa jälkeen ~ perään ja toinen 

toisensa jälkeen ~ perään on kehkeytynyt lähimerkityksinen pari, jonka jäsenet sopivat yleensä 
samaan lausekontekstiin (8a–d). 
 

8. a. Miehiset linnakkeet murtuvat yksi toisensa jälkeen, ja yhtenä päivänä Suomessa on nai-
nen puolustusministerinä, hän [tasa-arvovaltuutettu Nikula] uskoo vakaasti.sk87 

 b. Pääministeri Harri Holkerin ensimmäinen hallitus selvisi ensimmäisestä välikysymykses-
tään kirkkaasti numeroin 121 - 20. Sitä ennen olivat keskustapuolueen, kristillisten ja vih-
reiden epäluottamuslauseet kaatuneet yksi toisensa perään. sk87 

 c. Aamuyön tunteita väsymys alkaa painaa, ja yksi toisensa jälkeen kömpii yläkertaan nuk-
kumaan. HS-nyt 11/1998 s. 15 
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 d. Kenellä on kristallipallo? Kuka tietää, millainen ravintola nyt pitää rakentaa? Miksi ne 
toinen toisensa jälkeen kaatuvat, jättiläisetkin? HS-nyt 13/1997 s. 5 

 e. Vieraat poistuivat toinen toisensa perään. NS s.v. perään II.2.b. 

5.2 Konstruktio TAIDE TAITEEN vuoksi  

Konstruktio TAIDE TAITEEN vuoksi on fraseologinen käännöslaina, mutta sikäli poikkeuksellinen, 
että se on romaanisten kielten perua. Tallgren (1931: 154 alav.) on pannut merkille ”iskusanan” 
Taide taiteen vuoksi palautuvan 1800-luvun alun Ranskaan, missä sen ensiesiintymät on pantu 
merkille sanakirjoista. Renkonen (1953: s.v. taidetta taiteen vuoksi) mainitsee sanonnan 
tarkoittavan sitä, että taiteen tarkoitus on vain taide itse, eikä sillä saa olla mitään muita päämää-
riä kuten opettavaisia, siveellisiä tai isänmaallisia.  
 Konstruktio TAIDE TAITEEN vuoksi lienee ainoa suoraan romaanisista kielistä tullut 
toistorakenne, joka liittyy tämän tutkimuksen alaan. Romaanisia fraseologisia käännöslainoja on 
suomessa muutenkin vähän, koska monet fraasit ja fraasimallit ovat peräisin kirjakielen 
synnyttelyn ajoilta, ennen kaikkea raamatunsuomennoksesta. Romaaniset kielet eivät siis ole 
olleet samalla tavalla lainanantajina kuin esimerkiksi saksa ja edelleen klassiset kielet. 
  

9. a. Vapauden ihanteet ja taide taiteen vuoksi -näkemys voimistuivat koko ajan 1950-luvulla. 
”Taide on pyhä asia”, kirjoitti Unto Pusa 1964 muistosanoissaan Gösta Diehlille. ”Sen 
puolesta elää ja kaatuakin on taiteilijan oikeus”. skh 

 b. Vieressäni istuva nuori neitonen kysyi saattajaltaan jo tunnin kuluttua: ”Koska tämä [Las-
tennäytelmä Viidakkopoika] loppuu?” Tätä on suomalainen lastenkulttuuri, taidetta tai-
teen vuoksi. Kaiken jälkeen ennakkonäytöksen pienet katsojat vaikuttivat lähinnä uupu-
neilta. Samoin aikuiset. HS 5.9.1997 s. C 9 

 
Ilmaus taide taiteen vuoksi on aivan selvä fraasi (9a ja b), mutta konstruktio luo uusia ilmauksia 
ainakin satunnaisesti. Jos syntaktiset variaatiot (esim. 12a ja b) luetetaan mukaan, perusaineis-
tossa on 16 esiintymää, joista kerrallisia ilmauksia on yhteensä 6 (liite 2, taulukko IX). Lisäksi 
spontaanissa sanastuksessa on löytynyt jokunen esiintymä. Konstruktion lekseemi on jaollinen 
tai jaolliseksi kategorioitava substantiivi, esimerkiksi taide, tieto tai nauru.  
 Konstruktion etujäsen voi mukautua morfosyntaksiin ja paljolti tästä syystä konstruktio 
voi olla monissa lauseenjäsentehtävissä. Esimerkissä 11a konstruktio on subjekti, tapauksissa 
10b–e objekti ja 10f:ssä verbin rektion mukainen adverbiaalitäydennys. 
 

10.a. Korholan mielestä kilpailu kilpailun vuoksi on globaalisti tuhoisaa, mutta kilpailu on 
myös välttämätöntä. HS 7.4.1997 s. B 9 

 b. Hän [Brecht] jatkaa: ”Jos tiedemiehet antavat itsekkäiden valtiaiden pelästyttää itsensä ja 
tyytyvät keräämään tietoa tiedon vuoksi, tieteestä voi tulla rampa, ja teidän koneenne 
merkitä vain uutta ahdistusta.” sk87 

 c. Marxin veljekset eivät viljelleet naurua naurun vuoksi, vaan he tarkkailivat myös yhtei-
sön ilmiöitä, maailman muutoksia; huvittavuudessa oli aina myös vakavuutta ja amerikka-
laisen elämänmuodon suhteellisen harmitonta mutta osuvaa kritiikkiä.  lehtola 

 d. Niukkuuden estetiikka. Kaj Franckin suunnittelun lähtökohtana ei ole ollut tehdä uutta 
uuden vuoksi. sk87 

 e. Matkaa on vielä huikeasti ja samoin mahdollisuuksia irtautua rationaalisista tutkimus-
periaatteista, huimaantua tieteellisen kunnianhimon kiihdyttämänä. Palotie: ”En näe tätä 
kovin suurena ongelmana. Joitain piirteitä halukkuudesta selvittää asiaa asian vuoksi on 
olemassa. Yhdysvalloissa suunnitellaan esimerkiksi koko ihmisen perimän kirjaamista. 
Siinä luettaisiin läpi kaikkien 4 miljardin nukleotiidin, DNA:n perusyksikön, järjestys...” 
sk87 
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 f. Keskeisenä Pentin elokuvassa on rikosten ja juonittelujen mekaniikka ja rikollisten ulkoi-
set hahmot, asut ja liikkuminen. Kullakin on attribuuttinsa, jotka luovat tyypin. Tämä 
kaikki on kyllä viehättävää katseltavaa, mutta tuntuu elokuvalta elokuvan vuoksi. sk87 

 g. Hyvin liigapelaajat ja maajoukkuekaluston tuntevan Muurisen mukaan muutosta ei tule 
pelkän muutoksen vuoksi, mutta aina joukkueeseen mahtuu tyyppejä, jotka voivat mur-
taa raja-aitoja. HS 21.8.1999 s. C 14 

 
Konstruktiota voi monien muiden ilmaustyyppien tavoin modifioida syntaktisesti. Esimerkissä 
10g konstruktio liittyy normaaliin, finiittimuodon sisältävään lauseeseen, mutta ilmauksen 
taustana on edelleen merkitysidea ’muutos muutoksen vuoksi’. Syntaktisiin muunnoksiin voi 
liittyä myös merkitystä täsmentäviä tai rajaavia pikku sanoja kuten esimerkiksi pelkkä. 
 Konstruktion TAIDE TAITEEN VUOKSI etu- ja takajäsenenä on yleensä sama lekseemi. 
Takajäsen voi kuitenkin olla myös etujäsenenä olevan sanan johdos. Esimerkissä 11 etujäsenenä 
on teekkari, josta takajäsen teekkarius on Us-johtimella tehty ominaisuudennimi. Substantiivin 
ja siitä johdetun ominaisuudennimen yhdistelmä on mahdollinen ainakin silloin, kun konstrukti-
on substantiivi on henkilötarkoitteinen. 
 

11. Johanna Salo - teekkari teekkariuden vuoksi (ots)  
  Johannalla on selkeä perustelu tekniikan opiskeluun: "Olen aina halunnu olla teekkari. 

Halusin tänne sen yhteishengen takia." HS-nyt 18/1998 s. 14 
 
Esimerkeissä 9–11 konstruktion lekseeminä on substantiivi, mutta lekseemi voi tietyin ehdoin 
olla myös verbi (12a). Tällöin rakenteen etujäsenenä oleva infinitiivimuotoinen verbi ei sellaise-
naan toistu, vaan takajäsen on minen-nominaalistus samakantaisesta verbistä. Nominaalistus on 
välttämätön, koska verbeillä ei ole sijataivutusparadigmaa, johon postpositio vuoksi voisi 
luontevasti tarttua. minen-johdos voi olla suoraan fraasin lekseeminäkin (12b). Konstruktioon 
voi liittyä myös vahvistava tai täsmentävä sana, esim. itsensä. 
 

12.a. ”Ei vihreissä ole miehiä, jotka haluaisivat näkyä näkymisen vuoksi, eikä myöskään tie-
toista pyrkimystä pitää naisia piilossa”, hän [Paavo Nikula] vakuuttaa. sk87 

 b. Jotenkin ne tavallista selvemmin näyttävät tappamiselta tappamisen itsensä vuoksi. kur-
jensaari 

 
TAIDE TAITEEN VUOKSI -konstruktio on kielessä vakiintuneen, proseduraalisen yksikön asemassa. 
Postpositiosta takia ei ole muodostunut vastaavanlaista konstruktiopohjaa, mutta merkitykseen 
perustuvia analogiamuodosteita saattaa syntyä. Tällainen satunnaismuodoste on esimerkissä 13. 
 

13. Ruotsalaiseen tyyliin kuuluu, että raportointia on paljon ja se on määräaikaista ja -
muotoista, ei nyt silti sentään raportointia raportoinnin takia. HS 22.2.1998 s. D 2 

5.3 Konstruktio SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa  

Konstruktio SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa esiintyy perusaineistossa harvoin, siitä on vain 3 
esiintymää: koira koirien joukossa, laulu laulujen joukossa, saviastia saviastiain joukossa. 
Aineistossa on lisäksi pari sanastettua esimerkkiä, niin että konstruktio tuottaa ilmauksia 
kaikesta päättäen aivan satunnaisesti. Konstruktion lekseemi on laskettava substantiivi. 
 Vähäisestä esiintymisestään huolimatta konstruktio on kiinnostava, sillä konstruktit ovat 
monien muiden toistoilmausten tapaan hyvin affektisia. Fraasi saviastia saviastiain joukossa on 
fraseologinen käännöslaina; se esiintyy Raamatussa, joka on ilmeisesti myös fraasin alkuperäi-
nen esiintymiskonteksti. Esimerkki 14a valottaa hyvin selvästi konstruktion käyttökontekstiin 
liittyvää affektista latausta: saviastia saviastiain joukossa vähättelee voimakkaasti. Sama, 
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oletettavasti alkuperäisestä tilannekontekstista tarttunut vähättely havaitaan myös muista 
konstrukteista (14b–e). 
 

14.a. Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa - maasta tehtyjä 
kaikki! Sanooko savi valajallensa: ”Mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettö-
män työtä!” raamattu 

 b. Tuosta lapinlahtelaisen Tapani Kurjen suomenajokoirasta, Herkosta, sentään tietää, mihin 
se meinaa ja mistäs tulee, kustas tulee - ja kusta kyllä tulee - koirani poloinen. Sillä on 
kaikki mahdolliset nauhat, mutta ei se minun mielestäni ole sen kummempi kuin meikä-
läinenkään. Koira koirien joukossa ja sillä siisti! sk87 

 c. Kun muistutin, että Kekkonen liikuttuneena siteerasi kommunistien laulamaa ”Finlandia”-
hymniä vuoden 1962 Festivaaleissa, Lähteenoja sanoi vain, että se on laulu laulujen jou-
kossa. kurjensaari 

 d. Alzheimer on tauti tautien joukossa. Sitä ei pidä piilotella normaalin vanhenemisen 
taakse. Apua on haettava mieluiten hiukan liian aikaisin kuin vasta taudin kaataessa elä-
män päälaelleen. Pirkka 9/1997 s. 30 

 e. ”No sanotaan täsmällisemmin, että ei ole ollut riittävästi kannatusta. Minä olen ollut vaa-
leissa niin monta kertaa, olen voittanut ja hävinnyt, että se oli vaali vaalien joukossa. Po-
litiikassa tapahtuu tällaista”, Kääriäinen tiivisti [hävittyään kilvan valtiovarainvaliokunnan 
puheenjohtajuudesta] HS 7.4.1999 s. A 9 

 
Konstrukti voi olla syntaktisesti irtoilmaus tai irrallinen lisäys (14a ja b), mutta toisekseen se 
näyttää viihtyvän myös predikatiivina (14c–e). Konstrukti predikoi subjektia: ilmaus vähättelee 
subjektin ominaisuuksia. Syntyy erikoinen, pelkästään vähättelyyn käytettävä predikatiiviraken-
ne. 
 Konstruktion SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa etujäsen on nominatiivissa, mutta 
tällaisen konstruktion lähitapauksena esiintyy rakenne, jonka etujäsen on essiivissä, joka 
ilmaisee NP:n olotilan (15a–c). Tämä rakenne ei vähättele, vaan se ilmaisee pikemminkin 
tasavertaisuutta tai pyrkimystä tasavertaisuuteen NP:n referenttien välillä. 
 

15. a. Suomi tarvitsi kansainvälisiä yhteyksiä ja vihdoin viimein sitä asemaa kansakuntana 
kansakuntien joukossa, jota sille oli lupailtu ja josta se oli haaveillut. skh 

 b. Luovu siis vihdoin hulluudestasi, Sinuhe, ja elä ihmisenä ihmisten joukossa ja näe elämä 
sellaisena kuin se todellisuudessa on, äläkä koeta muuttaa elämää kuvitelmiesi mukaisek-
si, sillä elämän lakeja ei kukaan voi muuttaa ja ihminen on parantumaton.  waltari 

 c. Sillä jos joku tuntee tuskaa ihmisten hädän tähden, hän ei jaksaisi toimia päivääkään polii-
tikkona poliitikkojen joukossa. skyttä 

 
Toinen lähirakenne sisältää kaksi muutossijaa. Etujäsen on translatiivissa ja postpositio on 
vastaavasti tulosijainen joukkoon (16a ja b). Jos konstruktion lekseemi on laskettava, takajäsen 
on monikollinen (16a). Toisaalta mikäli substantiivi on ei-laskettava, esimerkiksi kollektiivisa-
na, takajäsen voi olla myös yksikössä (16b).  
 

16.a. Jo suomalaisten säilymisessä ja nousussa kansakunnaksi kansakuntien joukkoon riittää 
hämmästelemistä. sk87 

 b. Televisio on vienyt uhrinsa studiolamppujen loisteeseen rekvisiitaksi rekvisiitan jouk-
koon. hs 

 
Translatiivi on tulosija ja niinpä konstruktio hahmottaa pääsyn joukon jäseneksi, joskin pääsy 
voidaan tulkita sekä myönteisesti että kielteisesti. Tapauksessa 16a muutos on positiivinen, 
hämmästeltävä asia, kun taas 16b:ssä muutos on kielteinen, tässä tapauksessa häivyttävä ja 
tasapäistävä. 
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5.4 Konstruktio TALO TALON vieressä  

Konstruktio TALO TALON vieressä kuuluu vieri-fraaseihin, ja sen lähitapaus on sekä rakenteelli-
sesti että semanttisesti fraasi vieri vieressä. Perusaineistossa on kaksi esiintymää, ja lisäksi 
sanastettuja esimerkkejä on myös kaksi, eli ilmaustyyppi ei ole kaikesta päättäen järin karttuva. 
Ilmaus vieri vieressä on jonkin verran produktiivisempi, ja ainakin se on syntaktisesti monikäyt-
töisempi (ks. tämä jakson lukua 4.2).  
 

17.a. Ja leeviläisten päämiehet olivat Hasabja, Seerebja ja Jeesua, Kadmielin poika, sekä heidän 
veljensä, jotka seisoivat heitä vastapäätä ylistämässä ja kiittämässä, niinkuin Jumalan 
mies Daavid oli käskenyt, osasto osaston vieressä; ja Mattanja, Bakbukja, Obadja, Me-
sullam, Talmon ja Akkub, ovenvartijat, jotka vartioivat porttien varastohuoneita. raamattu 

 b. Pankki pankin vieressä (ots) 
  Sellaista kirkonkylää, lähiötä tai keskustan korttelia ei Suomesta hevin löydy, jossa ei ole 

vähintään kahta pankkikonttoria. Pankkitoimipaikkoja lienee Suomessa (Luxemburgia lu-
kuunottamatta) enemmän kuin missään muualla suhteessa maan asukaslukuun. sk87 

 c. Varastossa oli hylly hyllyn vieressä. NS s.v. vieressä 1. 
 d. Talo talon vieressä. NS s.v. vieressä 1. 

 
Konstruktio TALO TALON vieressä ja NP:n jälkeen tuleva fraasi vieri vieressä ovat melko 
samantyyppisiä, mutta niiden käytössä on muutamia olennaisia eroja. Konstruktio TALO TALON 
vieressä on yksiköllinen, kun taas fraasi vieri vieressä liittyy tyypillisesti monikolliseen partitii-
vissa olevaan NP:hen (pankkeja vieri vieressä). Konstruktio TALO TALON vieressä on lisäksi 
kiintoisalla tavalla kaksikasvoinen. Se voi hahmottaa – ainakin periaatteessa – kahden olion 
välisen vierekkäisrelaation, mutta toisaalta se voi viitata myös useamman olion monikolliseen 
paljouteen.  
 Tämä ero päätellään kontekstista, ja mikäli konteksti ei anna tulkintavihjettä, semantti-
nen luenta voi periaatteessa jäädä avoimeksi (17d). Toisaalta konstruktio TALO TALON vieressä 
saanee usein aidon monikollisen tulkinnan, ja tämä tulkinta lienee idiomaattinen useimmissa 
yhteyksissä. Niinpä esimerkiksi tapaus 17c tulkitaan siten, että hyllyjä on enemmän kuin kaksi. 
Tällaiseen ei-duaaliseen, monikolliseen luentaan liittyy muuhunkin toistoon liittyvä piirre, 
nimittäin eräänlainen spatiaalisen tilan tiiviyden ”intensifiointi”. Hyllyt eivät ole ainoastaan 
vierekkäin, vaan ilmauksesta välittyy kuva, että niitä on tilaan nähden tiiviinä muodostelmana. 
 Ilmaustyyppiä käytetään myös paljoksumiseen: tapauksessa 17b puhuja pitää pankki-
konttorien määrää Suomessa suurena. Paljoksuminen motivoituu tiiviistä spatiaalisen tilan 
hahmotuksesta. Silloin kun käsitellään monikollista paljoutta (pankki pankin vieressä ~ pankke-

ja vieri vieressä), rakenteet sopivat periaatteessa samaan kontekstiin. Toisaalta ilmaukset 
eroavat syntaktisesti niin, että fraasia vieri vieressä ei voi yhdistää duaaliseen joukkoon, vaan se 
hahmotetaan monikollisena.  

5.5 Muita tapauksia  

Muistakin postpositioista on muokkautunut toistoilmauksia, jotka ovat enimmäkseen fraaseja. 
Fraasi mies miestä vastaan on kamppailu- ja mittelötilanteisiin liittyvä ilmaus, jota esiintyy 
peräti viljalti (18a–e). Google-haku antaa tulokseksi noin 10 000 esiintymää (huhtikuu 2008). 
 

18.a. Käykäämme mies miestä vastaan. NS s.v. vastaan 
 b. ”Lisäksi meillä on yksilöitä, jotka pystyvät ratkaisuihin mies miestä vastaan.” [Ruotsin 

jääkiekkojoukkueen valmentaja Forsberg analysoi joukkuettaan] HS 11.5.1998 S. D 2 
 c. Molemmat joukkueet esittivät ajoittain nopeaa peliä ja myös tiukkoja mies miestä vas-

taan -kamppailuja, mutta turhan usein joukkueiden viisikkopeli onnahteli. HS 4.8.1999 s. 
C 12 
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 d. Niin kauan kuin Alen ajaa kilpaa hän ajaa tosissaan. Alen on taistelijatyyppi, jolle mielui-
simpia ovat tiukat kamppailut mies miestä vastaan ja auto autoa vastaan. sk87 

 e. ”Ei jääkiekko ole väkivaltainen laji. Se on fyysistä ja henkistä mittaamista mies miestä 
vastaan. Siitä yleisö pitää”, Heino sanoo. HS 29.1.2004 s. B 6 

 
Fraasi kova kovaa vastaan (19a ja b) kollokoi tyypillisesti sellaisen verbin kanssa, joka valikoi-
tuu lähimerkitysten verbisarjasta panna ~ laittaa ~ pistää. Lakikielen fraasi sana sanaa vastaan 
viittaa tilanteeseen, jossa riitatilanteessa kahden henkilön esittämän suullisen kertomuksen, 
lupauksen tms. tueksi ei ole esittää muuta näyttöä tai muita todisteita (19c). Fraasi kenttä kenttää 

vastaan on idiomaattista urheilukieltä (19d). Esimerkit 19d ja 19e havainnollistavat sitä, että 
vastaan-postpositio voi tuottaa uusia ilmauksia ainakin satunnaisesti. Tapaus 19f on urheilukie-
len fraasi, joka liittyy tiettyjen joukkuepelien tilanteiden kuvaamiseen.  
 

19.a. Panna kova kovaa vastaan. NS s.v. vastaan 
 b. Nyt on hoitajien pantava kova kovaa vastaan ja katsottava homma loppuun asti vaikka se 

sitten kestäisi kuukausikaupalla tai vaatisi jopa ihmishenkiä.  
  www.kainuu.com/turinatori 2.10.2007 
 c. Lehden mukaan kysymyksessä ei ole sana sanaa vastaan vaan näyttö uutisen kiistäneen 

Kanervan sanaa vastaan.  
  www.suomenkuvalehti.fi/blogit/polkomfi 10.3.2008 
 d. Toisessa erässä Aravirta lisäsi HPK-pelurien vastuuta, kun Niko Kapanen joutui pelaa-

maan enimmäkseen Tshekin ykkössentteriä Jiri Dopitaa vastaan. ”Kansainvälisissä peleis-
sä ei käytetä paljon tämmöistä kenttä kenttää vastaan järjestelmää, mutta me käytimme, 
koska halusimme voittaa”, Aravirta selosti. HS 12.11.1999 s. C 16 

 e. – Minä kiihotan Egyptin Egyptiä vastaan, ja he taistelivat mies miestä, veli veljeä vas-
taan, kaupunki kaupunkia ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan. Raamattu 1992 
(Jesaja 19:2)  

 f. – Teemu teki mitä osaa. Hän pääsi maalivahdin kanssa yksi yhtä vastaan, mutta ei rat-
kaissut kuten hän osaa ratkaista. Hän yritti sijoittaa maalivahdin alta, muttei onnistunut, 
Jimenez kommentoi.  

  www. yle.fi/urheilu/lajit/jalkapallo/ulkomaat/2009/01 26.1.2009 
 
Postpositio päälle sisältää tulosijan, eli se hahmottaa skemaattisen liikkeen. Päälle-postposition 
avulla järjestyvä toistoilmaus osoittaa jaollisen NP-paljouden kumulatiivista kertymää (20a–c). 
Postpositiofraasi ei jättää kiveä kiven päälle on kieltohakuinen (20c). Se on hyvin emfaattinen: 
toimintaa, tekoa tms. arvioidaan tai kritisoidaan rankasti. 
 

20.a. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. raamattu 
 b. Ja hämmästys hämmästyksen päälle on siinä, että kolme maailmalla hyvin tunnettua 

venäläisen viulukoulun huippupedagogia on sitoutunut useiksi vuosiksi tähän työhön ja et-
tä he lokakuun synketessä marraskuuksi ovat jossain Lentiirassa. Se jo Helsingistä näyt-
täytyy kaukaisena korpiloukkona. New Yorkista, Pariisista ja jopa Belgradista käsin se on 
jo viimeisiä seisakkeita ennen tundraa ja pohjoisnapaa. sk87 

 c. Rudanko on oikeustieteen tohtori ja vahingonkorvausoikeuden asiantuntija. Hän ei 36-
sivuisessa kommenttikirjoituksessaan juuri jätä kiveä kiven päälle korkeimman oikeuden 
päätöksestä. HS 20.8.1999 s. B 7 

 
Ilmaukset koulu koulun sisällä ja peli pelin sisällä osoittavat inklusiivisen suhteen kahden NP:n 
välillä. Näissä toistokonstruktio predikatiivin funktiossa, eli se luonnehtii subjektin ominaisuuk-
sia. Ilmaus on semanttista sukua ilmaustyypille valtio valtiossa (ks. tämän jakson lukua 4). 
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21.a. Musiikkiperuskoulu on koulu koulun sisällä. Sen 30 ekaluokkalaista käyvät samoilla op-
pitunneilla muiden roihuvuorelaisten kanssa. Poikkeuksena on musiikki, jonka opettajina 
ovat Itä-Helsingin musiikkiopiston opettajat. HS 18.8.1999 s. B 3 

 b. Itse toivoisin, että joka jampalle saataisiin taottua päähän ajatus, että joka kiekko on peli 
pelin sisällä. Jokaisesta kiekosta pitää taistella loppuun saakka hyökkäys- ja puolustus-
päässä – hävittävää ei ole. Ja niin, painetta Chiodolle, kiitos. Eli pakaraa naamaan. Andyn 
ajatukset pitää saada muualle kiekkojen koppaamisesta. 

  www.ilves.com/keskustelu 11.3.2008 
 
Sanojen johtamisesta tiedetään yleisesti, että periaatteessa mikä tahansa muodoste voi toimia 
uuden ilmauksen rakenteellisena mallina. Sama ilmiö pätee myös sanaa laajempien ilmausten 
tuottamiseen. Sarjakuvahahmon Ahmed Ahne kielenkäyttöön yhdistyy fraasi kalifiksi kalifin 

paikalle (22a), ja se on toiminut muodostamismallina ilmaukselle meklariksi meklarin paikalle 
(22b). 
 

22.a. Abu Bakri sai keikkuvan kalifin paikan; kaksi hänen seuraajaansa murhattiin eikä Ali ollut 
luopunut tavoitteestaan päästä kalifiksi kalifin paikalle. sk87 

 b. Meklariksi meklarin paikalle (ots) 
  Internetin avulla piensijoittajat pääsevät ostamaan ja myymään osakkeita aiempaa nope-

ammin. HS 5.3.1999 s. D 1 
 
Tässä alaluvussa olen lähinnä esitellyt enemmän tai vähemmän selviä kieliopillisia konstruktioi-
ta, joiden esiintymät ovat etupäässä fraaseja. Näiden lisäksi on pantava merkille, että sananpar-
sissa, irrallisissa sutkauksissa, otsikoissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä esiintyy kosolti 
postposition sisältäviä ilmauksia, joissa on leksikaalisen peräkkäistoiston tapaista sanankäyttöä. 
Tällaisia postpositioilmauksia havainnollistavat esimerkit (23a–d). 
 

23.a. Maassa maan tavalla tai maasta pois, Taisto hoki moneen kertaan. tuuri 
 b. Lakkoon lakon puolesta (ots) 
  Valtiovarainministeriö haluaa supistaa virkamiesten lakko-oikeutta laajentamalla ns. työn-

antajavirkamiesten ryhmää. Useat virkamiesryhmät menettäisivät lakko-oikeutensa ja oi-
keutensa toimia ammattiyhdistysliikkeessä. sk87 

 c. Olen kyky kykyjen, tyhmä tyhmien kanssa. kurjensaari 
 d. Työtä työn ajalla, juttua jutun ajalla. suhonen 

 
Nämä muodostavat epälukuisen joukon, johon ei ole mahdollista syventyä lähemmin tässä 
tutkimuksessa. 

5.6 Kokoava katsaus  

Postpositiokonstruktiot perustuvat leksikaaliseen peräkkäistoistoon. Konstruktion relationaalise-
na elementtinä on genetiiviä vaativa postpositio, joitakin fraasiutuneita ilmauksia lukuun 
ottamatta (mies miestä vastaan). Keskeiset konstruktiot ovat seuraavat: ILTA ILLAN jälkeen ~ 

perään, TAIDE TAITEEN vuoksi, SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa ja TALO TALON vieressä 
 Konstruktio ILTA ILLAN jälkeen on yleisempi kuin ILTA ILLAN perään.  Toisaalta näille 
konstruktioille on olemassa rinnakkaiskonstruktio ILTA toisensa jälkeen samalla tavalla, kuin 
konstruktiot PÄIVÄSTÄ toiseen ja OVELTA toiselle esiintyvät toistokonstruktioiden PÄIVÄSTÄ 

PÄIVÄÄN ja OVELTA OVELLE ohessa. Konstruktion ILTA ILLAN jälkeen ~ perään lekseemiksi sopii 
laskettava substantiivi. Ilmaukset ovat merkitykseltään distributiivisia; ne ilmaisevat lauseen 
kuvaaman tilanteen toistumista konstruktion lekseemin osoittamina, säännöllisesti toistuvina 
jaksoina. 
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 Temporaaliset ilmaukset ovat tyypillisiä konstrukteja. Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN 
temporaaliset ilmaukset sopivat periaatteessa samaan lausekontekstiin ja niiden merkityskin on 
kovin läheinen: Soutajat rikkovat ennätyksiä vuosi vuoden jälkeen ~ vuodesta vuoteen. Distribu-
tiivisuuden hahmottamisessa on kuitenkin hienoinen ero. Vuosi vuoden jälkeen hahmottaa 
aikajatkumon katkonaisemmin, syklin jälkeen tilanne ikään kuin pysähtyy, kun taas vuodesta 

vuoteen hahmottaa ajan tasajatkuisena. 
 Konstruktiolla ILTA ILLAN jälkeen ~ perään on toisaalta yhteys konstruktioon PÄIVÄ 

PÄIVÄLTÄ niissä tapauksissa, joissa PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ liittyy vahvistussanan kanssa komparatii-
viin: Laskettelu houkuttelee talvi talven jälkeen ~ talvi talvelta yhä useampia suomalaisia. 
Fraasi kerta kerran jälkeen ~ perään liittyy tyypillisesti affektisiin konteksteihin, esimerkiksi 
ilmaisemaan harmistumista siihen, että teko toistuu vaikka lopputulos on ennakolta selvillä: 
Uutta paikkaa on etsitty kolmella tutkimuksella ja tulos on kerta kerran jälkeen ollut sama. 
 Konkreettisen, ei-syklisen lekseemin sisältävät konstruktiot osoittavat distributiivisuutta: 
Matkalaiset lähtivät liikkeelle leiri leirin jälkeen. Toisaalta konstruktin käyttö voi välittää 
puhujan affektisen suhtautumisen puheena olevaan asiaan. Puhuja voi esim. ilmaista kyllästymi-
sensä epätoivottavan ilmiön toistuvaan esiintymiseen: Ja riittää kummallista tuhertavaa 

sairastelua, sitkeää pientä kuumetta ja flunssaa flunssan perään. 
 Konstruktio ILTA ILLAN jälkeen ~ perään toimii lauseessa yleensä adverbiaalimääritteenä 
tai adverbiaalitäydennyksenä, mutta toisaalta konstruktion etujäsen voi olla myös lauseen 
objekti, joskin se on samalla osa toistokonstruktiota: Panin marjan marjan jälkeen suuhuni. 
Ilmaus on distributiivinen, mutta aspektiltaan pikemminkin iteratiivisuutta osoittava: ilmaukses-
sa toistuu melko selvästi rajautuva yksittäinen teko. Temporaalisuutta ilmaisevat konstruktit 
eivät ymmärrettävästi käy tähän lauseasemaan. 
 Konstruktio TAIDE TAITEEN vuoksi on periaatteessa produktiivinen, ilmauksia syntyy 
ainakin satunnaisesti. Ilmaus taide taiteen vuoksi on selvä fraasi. Konstrukti voi olla esimerkiksi 
subjekti (Kilpailu kilpailun vuoksi on globaalisti tuhoisaa), objekti (Valtiaat tyytyvät keräämään 

tietoa tiedon vuoksi) tai adverbiaalitäydennys (Tämä kaikki tuntuu elokuvalta elokuvan vuoksi). 
Konstruktion etujäsenen voi mukauttaa lauseen morfosyntaksiin. 
 Konstruktio SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa on hyvin affektinen. Sen kaikki konstruktit 
vähättelevät: Koira koirien joukossa ja sillä siisti!, Alzheimer on tauti tautien joukossa. 
 Konstruktio TALO TALON vieressä kuuluu vieri-fraaseihin, ja sen lähitapaus on sekä 
rakenteellisesti että semanttisesti fraasi vieri vieressä. Konstruktiossa TALO TALON vieressä NP 
on yksikössä (Varastossa oli hylly hyllyn vieressä), kun taas fraasiin vieri vieressä liittyvä NP on 
tyypillisesti monikossa (pankkeja vieri vieressä). Konstruktio TALO TALON vieressä on periaat-
teessa kaksikasvoinen. Se voi kytkeä kaksi oliota relaation, mutta käytännössä se viittaa 
useamman olion monikolliseen paljouteen. Monikkopaljouteen liittyy spatiaalisen tilan tiiviyden 
”intensifiointi”. Ilmauksesta Varastossa oli hylly hyllyn vieressä välittyy se kuva, että hyllyjä on 
tilaan nähden tiiviinä muodostelmana. 
 Muistakin postpositioista on muokkautunut toistoilmauksia, lähinnä fraaseja. Fraasi mies 

miestä vastaan on mittelötilanteisiin liittyvä ilmaus, samoin kuin fraasi kova kovaa vastaan, joka 
esiintyy yleensä verbien panna ~ laittaa ~ pistää yhteydessä. Lakikielessä on fraasi sana sanaa 

vastaan, urheilukielessä taas kenttä kenttää vastaan. Postpositio päälle hahmottaa skemaattisen 
liikkeen, ja sen avulla järjestyvä toistoilmaus osoittaa jaollisen NP-paljouden kumulatiivista 
kertymää: Olemme saaneet armoa armon päälle. On myös olemassa yksi emfaattinen kieltoha-
kuinen postpositiofraasi: Hän ei kommenttikirjoituksessaan juuri jätä kiveä kiven päälle 

korkeimman oikeuden päätöksestä. Ilmaukset koulu koulun sisällä ja peli pelin sisällä osoittavat 
inklusiivisen suhteen kahden NP:n välillä. Näissä toistokonstruktio on predikatiivin funktiossa, 
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eli se luonnehtii subjektin ominaisuuksia: Musiikkiperuskoulu on koulu koulun sisällä. Ilmaus 
on semanttista sukua ilmaustyypille valtio valtiossa. 

6 Konstruktio POTUT POTTUINA 

Konstruktion POTUT POTTUINA lekseeminä on laskettava substantiivi; etujäsen on monikon 
nominatiivissa ja takajäsen monikon essiivissä. Toteutumina on yleisesti tunnettuja metaforisia 
fraaseja (potut pottuina), mutta samaan rakennehahmoon valautuu toisinaan myös uusia 
ilmauksia (2a–c), vaikka konstruktio ei ole varsinaisesti produktiivinen. 
 Aineistosta erottuu syntaktisen ympäristön mukaan kaksi erilaista tyyppiä. Ensinnäkin 
konstrukti – tai tarkasti ottaen sen etujäsen – voi olla olla transitiivilauseen objektina (1a, 1b, 
2c). Toisaalta ilmaus voi esiintyä myös irrallisena ja verbittömänä, jolloin prosessin tulkinta on 
implisiittistä (1c, 2a, 2b).     
 Konstruktiota käytetään ilmaisemaan teon korvaamista samanveroisella teolla, ja tämä 
merkitys on keskeinen varsinkin verbifraaseissa (mm. 1a). Tällainen fraasikäyttö on affektista, 
kostonjanon synnyttämää. Ilmaus on indeksikaalinen: aiemmin on tapahtunut teko, joka on 
herättänyt tunnereaktion ja jonka vastaaja pääsee nyt kuittaamaan (erit. 1c). 
 

1. a. Maksetaa potut pottuina. RR 
 b. Annetaa marjat marjoina.  RR 
 c. [kulttuuriministeri] Lindéniä ei voimakkaasti häirinnyt se, että Coulthard joutui auttamaan 

Häkkistä jarruttelemalla Irvineä. ”Jos nyt miettii edellistä kisaa (Malesia), niin se oli niin 
kuin potut pottuina”, Lindén tuumi. Sepangissa Michael Schumacher piti Häkkisen taka-
naan niin, että Eddie Irvine pääsi karkuun ja voittoon. HS 12.11.1999 s. C 16 

 
Toisaalta konstrukteilla on myös olemassa muunlaista käyttöä. Adversatiivisissa lauseyhteyksis-
sä on kyse konsessiivi-ilmauksesta eli niissä myönnytellään (2a ja b). Myönnyttelyssä on 
käytössä lauserakenne, jossa toistokonstruktio tulee ensin, ja sen jälkeen seuraa kontrastoiva 
mutta-lause, jossa ilmoitetaan ehto, joka ei kuulu myönnyttelyn piiriin. Toisaalta toistokonstruk-
tio voi sijaita myös adversatiivisessa mutta-lauseessa (2c). Tällöin puhuja suhtautuu edellä 
esitettyyn propositioon vähätellen. 
 

2. a. Dead Man's Chest on pikkuruinen saari Karibialla ja löytyy kartoistakin nykyisin nimellä 
Dead Chest. Renkutus [R.L. Stevensonin Aarresaaren alun kapakkakohtauksen laulun-
renkutus] tarkoittaisi silloin kirjaimellisesti sitä, että tuolla saarella oli viisitoista miestä. 
Laulut lauluina, mutta ehkä siihen tulee hieman järkeä, kun katsotaan, mitä nuo viisitois-
ta miestä saarella tekivät. Sitä Stevenson ei kerro, mutta merirosvouksen perimätieto saat-
taa valaista asiaa. HS 24.7.1999 s. D 3 

 b. Kun saksalainen näki ensimmäisen kerran kamelin, ällistystä kesti vain hetken, ennen kuin 
hän alkoi miettiä, miten otuksella pääsisi tekemään matkaa. Ranskalainen puolestaan alkoi 
aprikoida, miten kamelista saisi parhaan aterian. Suomalainen sen sijaan säikähti ensikoh-
taamista: mitähän kameli ajattelee minusta? 

  Vitsit vitseinä, mutta suomalainen alemmuudentunto ilmenee jatkuvana kiinnostuksena 
sitä kohtaan, mitä meistä sanotaan muualla. Tai miksei sanota mitään. HS 14.3.1998 s. C 1 

 c. Mummo on aina ollut töissä miesporukoissa. Hän on kuullut puhuttavan, että työpaikoilla 
naiset ovat kateellisia toisilleen. ”Naiset kadehtisivat, jos tietäisivät kuinka mukavaa mi-
nulla on töissä ollut”, Leena Vaarala sanoo. ”Miesten jutut työmailla ovat aika kaksimieli-
siä, mutta otan vitsit vitseinä. Koskaan en ole kokenut työpaikka-ahdistelua. Minusta siitä 
vouhotetaan suotta.” HS 3.11.1999 s. B 3 

 
Konstruktion POTUT POTTUINA rinnalla on myös yksikkömuotoisia ilmauksia (3a–d). Tällaisen 
rakenteen lekseemi on ei-laskettava, esimerkiksi kollektiivisana, ainesana tms. (palkka, kahvi, 
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viina, leikki). Tapauksissa 3a–c konstruktit esiintyvät finiittiverbittöminä irtoilmauksina, toisen 
vastaavanrakenteisen ilmauksen kanssa asyndeettisesti rinnastettuna. Tällainen syntaktinen 
kuvio kontrastoi: se on emfaattinen keino korostaa kahden asian erillään pitämisen tärkeyttä. 
 

3. a. Palakka palakkana, vero verona. RR 
 b. Kahvi kahvina, ves vetenä. RR 
 c. Espoossa asuva Hellen käy Harjutorilla kaksi kertaa viikossa. ”Kun mä tuun saunaan ja 

oon täällä monta tuntia, niin siinä sitä rentoutuu.” Varsinkin lauantaisin moni saunoja 
maistaa hapanta. ”Siinä menee kaks asiaa hukkaan. Menee viina ja sauna hukkaan. Viina 
viinana, sauna saunana, se on mun mielipide.” HS 10.9.1998 s. E 1 

 d. Suot soina ja lintujärvet lintujärvinä (ots) 
  SK 29/1999 kertoi Vapon turvetuotannolla tuhoaman Rastunsuon muuttamisesta lintujär-

veksi. Hyvä niin, mutta suokasvit ja -perhoset eivät elä lintujärven alla. Kannattaa pitää 
suot ja lintujärvet erillään. Soidensuojelussa on puutteita, ja viimeiset suot on aika suojel-
la nyt. SK 31/1999 s. 48 

 e. Leikki leikkinä, mutta pylly pois tyynyltä. (lennosta) 
 

Toisaalta myös monikollinen konstruktio POTUT POTTUINA voi esiintyä rinnastusrakenteena (3d), 
mutta tällöin NP:n tarkoite käsitetään laskettavaksi. Esimerkki 3e on konsessiivi-ilmaus, joka 
rinnastuu syntaktisesti tapaukseen 2b. 

7 Konstruktio SILMÄ SILMÄSTÄ 

Konstruktio SILMÄ SILMÄSTÄ kuuluu universaalien fraseologisten käännöslainojen tyyppitapauk-
siin. Niin sanotun Hammurabin lain verbittömät iskusanat silmä silmästä ja hammas hampaasta 
tunnistetaan sellaisenaan fraaseina. Ne ilmaisevat kostamista, teon korvaamista samanarvoisella 
teolla, ja niin muodoin ilmaustyyppi on osin sukua tietyille konstruktion POTUT POTTUINA 
käyttötavoille (luku 6, 1a–c). 
 Konstruktio on epäproduktiivinen, eikä se tuota varsinaisesti uusmuodosteita, joskin 
Raamatusta tavataan ilmausluettelo, jossa esiintyy monia lekseemeitä (1b). Vastaavia on 
muitakin (1e, f ja h). Konstrukteja tavataan verbittöminä ilmauksina, jolloin teon korvaamisen 
laatu jää tarkentamatta. Konstruktit kollokoivat ennen kaikkea antaa-verbin kanssa (1b–e), 
mutta toisaalta myös antiteettinen ottaa esiintyy kertaalleen (1f). 
  

1. a. Te olette kuulleet sanotuksi: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta’. raamattu 
 b. Mutta jos vahinko tapahtuu, niin annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas 

hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, 
mustelma mustelmasta. raamattu 

 c. Jos taas oli tunnettua, että se härkä ennenkin oli puskenut eikä sen isäntä ollut sitä vartioi-
nut, niin antakoon härän härästä, mutta kuollut olkoon hänen. raamattu 

 d. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne. An-
takaa verta verrasta – puhun kuin lapsilleni – avartukaa tekin. raamattu 

 e. ”Kiitän kuitenkin sinua, Sinuhe, valosta ja oluesta ja antaisin mielelläni sinulle lahjan 
lahjasta, mutta tiedät hyvin, ettei minulla enää ole lahjoja annettavaksi, sillä heettiläiset 
ystäväni ovat ahneudessaan murtaneet suustani kultaamasi hampaatkin.” waltari 

 f. ”...Mutta älä suinkaan anna heille viljaa lahjaksi sillä olen jo nähnyt, miten lahjat synnyt-
tävät vain velttoutta ja pahaa tahtoa ja laiskuutta ja ahneutta, sillä hehän saivat kaiken 
maan lahjaksi ja karjankin he saivat lahjaksi eivätkä silti menestyneet. Vaan käytä keppiä-
si heihin, Kaptah, jos niin on tarvis ja pidä huoli, että vilja kylvetään ja saadaan leikatuksi. 
Mutta periessäsi heiltä omamme takaisin en suo sinun ottavan voittoa, vaan ota heiltä ta-
kaisin vain mitta mitasta.” waltari 

 g. ”Tämä oli urani hienoin voitto. Tuntuu samalta, kuin viime syksynä Australiassa, kun 
mestaruus ratkesi”, Mäkinen sanoi ja perusteli onnistumisen tunnettaan: ”Tämä oli en-
simmäinen voittoni asfaltilla. Lisäksi tämä oli oikeastaan ensimmäinen kerta kun voitan 



 - 104 - 

kilpailun, jossa ajetaan koko ajan sekunti sekunnista. Ja sitä paitsi minulla ja Pierolla ei 
ollut kummallakaan mainittavia pulmia koko aikana.” HS 17.4.1997 s. C 11 

 h. Kokka kokasta. (Loukattu loukkaa.) RR 
 

On huomattava, ettei kaikissa ilmauksissa ole affektista koston leimaa, vaan ne ilmaisevat 
korvaamisen idean sangen neutraalisti (1d–f). Näissä tapauksissa konstruktio on transitiivilau-
seessa osa laajempaa syntaktista kokonaisuutta. 

8 Konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS 

Konstruktiossa KUNINGASTEN KUNINGAS yksiköllinen (yleensä) laskettava substantiivi saa 
määritteekseen saman lekseemin monikon genetiivin. Perusaineistossa on kuusi esiintymää: 
kuningasten kuningas, kermojen kerma, kysymysten kysymys, miesten mies, jälkiruokien 

jälkiruoka, gallupien gallup. Sanastettuja esimerkkejä on kertynyt kymmenkunta. 
 Konstruktio on produktiivinen, joskaan ei erityisen karttuva. Produktiivisuus on kuiten-
kin sikäli kiinnostavaa, että konstruktion lekseemiksi sopivat monenlaiset substantiivit, ja näin 
ollen ilmauksen voi periaatteessa muodostaa hyvin vapaasti. Toiselta puolen joukossa on 
leksikaalistumien veroisia fraaseja, esimerkiksi kuningasten kuningas ja miesten mies. 
 Tunkelo (1919: 221–222) nimittää kuningasten kuningas -tyyppisen vartalontoistoraken-
teen monikon genetiiviä termillä genetivus cumulans, vahvistava genetiivi. A. Penttilä (1963: 
333) kuvaa tällaisen adnominaalisen eli nominiedussanaan liittyvän genetiivin merkitystä 
seuraavin sanoin: ”Vahvistava genetiivi (gen. cumulans) esiintyy saneliitoissa, joihin kuuluu 
mon. gen. (harvoin yks. gen.) ynnä saman sanan jonkin sananmuodon esiintymä ja joissa 
tavoitellaan kysymyksessä olevan asia- tai oliolajin arvokkainta tai tyypillisintä edustajaa 
tarkoittavaa ilmausta.” 
 Kyseessä on hyvin laajalevikkinen fraasikonstruktio. Seemiläisissä kielissä kuningasten 

kuningas on ’Jumala, kuninkaista korkein’, ja ilmaukselle kuningasten kuningas on osoitettu 
esikuvia hepreasta saakka (Mustanoja 1960: 286). Tämä merkitys välittyy myös Raamatun 
fraasista kuningasten kuningas (1). 
 

1.  Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voi-
man, väkevyyden ja kunnian ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä 
asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet 
se kultainen pää. raamattu 

 
Konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS on merkitykseltään superlatiivinen; se ilmaisee NP:n 
ominaisuuden korkeinta astetta (ks. myös fraasia kaikki kaikessa luvussa 4.3). Tosin konstruktio-
ta käytettäessä superlatiivisin ominaisuus jää spesifioimatta toisin kuin tavallisessa superlatiivi-
ilmauksessa (suurin talo). Superlatiivisuuden luonne, NP:n superlatiivinen ominaisuus, tulkitaan 
kontekstissa implisiittisesti. 
 Superlatiivisuuden synty liittyy konstruktion lekseemiin. Konstruktion lekseeminä on 
alkuperäisissä tapauksissa relationaalinen substantiivi, kuningas. Relationaalinen substantiivi 
käsitteistyy ja saa semanttisen hahmotuksensa suhteessa muihin saman käsitesysteemin olioihin 
(Langacker 1987: 191, 218, 288; Taylor 1989). Lekseemin kuningas merkityksessä on keskeistä 
ihmisyksilöiden välinen valtahierarkia: kuningas hahmottaa valtahierarkian korkeimman 
edustajan. Korkea-arvoisimman yksilön nimeäminen on mahdollista vain suhteessa muihin 
ihmisyksilöihin, alamaisiin. 
 Kuninkaita on useita, ja kun näistä valtahierarkian ylimpien edustajien joukosta poimi-
taan korkea-arvoisin yksilö, syntyy kuvaannollinen superlatiivisuus. Toisaalta esimerkeistä 2a–d 
havaitaan, että konstruktion KUNINGASTEN KUNINGAS voi muodostaa vastaavaan tapaan muista-
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kin relationaalisesti hahmottuvista substantiiveista. Näin hahmottuvia sanoja ovat esim. 
klassikko, mestari, maestro ja kerma ’valioyksilöt’. Tällaisissa konstrukteissa – ja myös monissa 
muissa – on keskeisenä merkityspiirteenä arvostettavuus ja arvonanto, joka on syntynyt sosiaali-
sena, jaettuna tietona. 
 

2. a. Haute Route on hiihtovaellusreittien kruunaamaton kuningas, klassikkojen klassikko, jo-
ka kulkee kahden Alppien ehkä tunnetuimman hiihtokeskuksen, Ranskan Chamonix�n ja 
Sveitsin Zermattin välillä. HS 5.4.1997 s. C 15 

 b. Miles [Davis], mestarien mestari vaiko vain myyttien myytti (ots) HS 27.3.1998 s. C 10 
 c. Juuri liiasta puhumisesta ”maestrojen maestroksi” tituloitu Panula varoittaa kapellimes-

tarinalkuja. Hän käyttää itse vain niukasti verbaalisia ohjeita. SK 10/1998 s. 54 
 d. Martti Talvelan sydämellä on isänmaan laulutaide, sen kermojen kerma, ne valiot, joiden 

varassa pitäisi luoda uudesta oopperatalosta Euroopan johtaviin kuuluva taiteen temppeli. 
sk87 

 
Vaikka konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS on syntynyt relationaalisesta substantiivista, 
konstrukteja (3a–k) voi muodostaa melko vapaasti muistakin laskettavista substantiiveista, osin 
myös jaollisista (näky, kysymys, tenori, jälkiruoka jne.). Konstruktio voi esiintyä monissa 
kieliopillisissa funktioissa, esimerkiksi subjektina (3a–c), predikatiivina (3d–f) ja objektin 
predikatiiviadverbiaalina (3i). Sosiaalinen arvostus oliolajin arvokkaimmaksi tai suurimmaksi 
edustajaksi näkyy eritoten predikatiivilauseissa, joiden subjekti on ihmistarkoitteinen (3d ja e). 
 

3. a. ”Ihmiskunnan kysymysten kysymys – ongelma joka piilee kaikkien muiden alla ja kiin-
nostaa syvemmin kuin mikään muu – on määrittää ihmisen paikka luonnossa ja hänen suh-
teensa maailmankaikkeuteen”, totesi kehitysopin esitaistelija, ’Darwinin bulldogi’, T. H. 
Huxley toistasataa vuotta sitten. leikola 

 b. Oliko Renate kukaties matkan nähtävyyksistä vaikuttavin? Ei, vielä upeampaa löytyi Lo-
footeilta: ”Jo itse Lofootit on jotakin satumaista. Kun muistaa kansakouluajoilta, kuinka 
radiossa sanottiin, että Lofooteilta tulee sellaista ja tällaista ilmamassaa.” Mutta näkyjen 
näky oli kuitenkin kahden miekkavalaan tanssi merellä. Se säväytti miestä, joka ei aikai-
semmin ollut valasta nähnyt. HS-kl huhtikuu 1997 s. 71 

 c. Vuosien mittaan kaikkiaan 50 teosta on palkittu - mutta mikä niistä olisi kautta aikain pa-
ras? Onko ”esikoisten esikoinen” Kari Aronpuron Peltiset enkelit (1964) vai Katri Tapo-
lan Kalpeat tytöt (1998)? Vai kenties Tytti Parraksen Jojo (1968), Hans Elon Diiva (1970) 
tai Anja Kaurasen (nyk. Snellman) Sonja O. kävi täällä (1981)? Vai jokin muu oheisessa 
luettelossa mainittu teos? HS 24.10.1999 s. B 4 

 d. Jussi Björling oli tenoreiden tenori. HS 4.8.1997 s. A 21 
 e. Saksalainen sosiologi Max Weber (1864-1920) on sosiologien sosiologi. Se kävi ilmi, kun 

maailman sosiologit nimesivät vuosisadan merkittävimmät kirjansa taannoin Montréalis-
sa, Québecissä, järjestetyssä maailmankongressissaan. HS 21.10.1998 s. C 11 

 f. Mm. Esa-Pekka Salosen, Jukka-Pekka Sarasteen, Osmo Vänskän ja Sakari Oramon nimi-
lista on opettajalle sädekehien sädekehä. SK 10/1998 s. 54 

 g. Sodan jälkeen, oli mahtava mies tuuminut, Antti oli saavuttanut suosiota; sitä ennen häntä 
oli pidetty vähän niin kuin hunsvottina. Liisa oli kysynyt pitäjänmahtavalta, millainen sit-
ten Esko oli ollut sodassa. Tämä oli vastannut, että miesten mies, tottahan nyt, sehän on 
selvä, mutta Esko oli ollut koulutettavana niiden pahimpien taistelujen aikana, joista pitä-
jässä vieläkin nähtiin unta. - Ne tavalliset miehet ei nähkääs käsitä sellaista, mahtava sa-
noi. - Mutta se oli kyllä selvä peli, Esko oli ylioppilas, juuri koulusta päässyt siihen ai-
kaan, ja tietysti hänet pantiin upseerikouluun, upseerejahan tarvittiin koko ajan lisää. pen-
nanen 

 h. Helsingin ulkopuolella ”ei ole mitään”. Mutta Helsinki on myös periferiaa, sanovat ovelat 
EU-konsultit, ja tarjoutuvat hyvästä hinnasta opettamaan Stadin junteilla tapoja. Olen yrit-
tänyt selvittää itselleni, missä se myyttinen Keskus oikein voisi olla, mutta olen vetänyt 
jatkuvaa vesiperää. Olisiko se Pariisi, Ranskan keskus? Mutta monet arvostamani ranska-
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laiset tuttavat vakuuttavat, että ”Pariisi ei ole Ranska”. Oikea Ranska on jossain muualla 
kuin Pariisisssa. Olisiko se Rooma, tuo kaupunkien kaupunki. HS 23.7.1997 s. B 3 

 i. Kun ehtoollinen Petäjäniemen pirtissä on nautittu, kootaan pöydässä jälkiruokien jälki-
ruokana päivän kokemuksia. sk87 

 
Niin kuin jo totesin, konstruktio saa tapauksittain erilaisia superlatiivisuuteen liittyviä tulkintoja. 
Tulkintaan vaikuttaa muun muassa se, mikä on konstruktion toteuttava lekseemi, mitä kielen-
käyttäjä tietää puheena olevasta asiasta ja minkälaisessa syntaktisessa kontekstissa ilmaus 
esiintyy. Kontekstista voi päätellä, että esimerkin 3a kysymysten kysymys ymmärretään tarkoitta-
van ihmiskunnan syvällisintä kysymystä, ja vastaavasti esimerkissä 3b konteksti kertoo ilmauk-
sen esikoisten esikoinen tarkoittavan parasta esikoisteosta. 
 Tapauksen 3c tenorien tenori tarkoittaa parasta tenorilaulajaa ja sosiologien sosiologi 
arvostettavinta tutkijaa sosiologian alalta (3d). Fraasi miesten mies tarkoittaa miestä, jolla on 
runsaasti miehisinä pidettäviä, positiivisia ominaisuuksia (3e), ja kaupunkien kaupunki puoles-
taan viittaa spesifioimatta ”ikuisen kaupungin” ominaispiirteisiin. 
 Sanaa sädekehä käytetään kuvaannollisena ilmauksena tarkoittamaan kunniaa ja 
mainetta. Esimerkissä 3f predikatiivina toimiva sädekehien sädekehä luonnehtii subjektin eli 
”nimilistan” ominaisuuksia: nimilista tuo opettajalle suurinta kunniaa ja mainetta.  
 Konstruktiota käytetään myös kuvaamaan emotionaalisten kokemusten ominaisuuden 
astetta. Esimerkin 3b näkyjen näky tulkitaan kontekstissaan emotionaalisesti säväyttävimmäksi 
näyksi; kyse on subjektiivisen kokemuksen luonnehdinnasta. Ilmaus jälkiruokien jälkiruoka taas 
on metafora merkityksestä ’kohokohta’ (3i). 
  

4. a. Esivaalien esivaalit (ots) Viiden kuukauden kuluttua pidetään USA:ssa ensimmäiset esi-
vaalit, joissa valitaan valitsijamiehiä, jotka sitten valitsevat puolueen ehdokkaat tulevia 
presidentinvaaleja varten. Ne taas järjestetään marraskuun ensimmäisenä tiistaina 1988. 
sk87 

 b. Liigassa ovat mukana myös maansa sarjassa toiseksi tulleet joukkueet UEFAn rankingin 
mukaan kahdeksasta parhaasta maasta, eli Saksasta, Italiasta, Espanjasta, Ranskasta, Hol-
lannista, Portugalista, Englannista ja Turkista. Niinpä viime kauden mestari Borussia 
Dortmund saattaa jäädä historiaan viimeisenä ”mestareiden mestarina”. HS 23.7.1997 s. 
B 8 

 c. Valinnan vaikeus on siinä, minkä gallupin ottaa asiantuntijalottonsa perustaksi. Onneksi 
kyselyitä on tehty niin paljon, että niistä itsestään saa jotakuinkin edustavan otoksen siitä, 
miten gallupit todennäköisesti äänestävät Suomessa. Viime hetken vihjeeksi siis tulos 
”gallupien gallupista”, johon on kerätty kaikkiaan seitsemän kyselyn yhteistulos keski-
määrin prosentteina. sk87 

 
Superlatiivisista ominaisuuksista puhuminen liittyy luontaisesti konstruktion tulkintaan, mutta 
toisaalta kaikki konstruktion KUNINGASTEN KUNINGAS toteutumat eivät ilmaise superlatiivisuut-
ta. Esimerkin 4a pluratiivi esivaalit ja siitä muodostettu toistokonstruktio saa luennan, jossa 
keskeistä on temporaalinen edeltävyyssuhde ’esivaalit, joissa valitaan varsinaisten esivaalien 
valitsijamiehiä’. Joissakin lausekonteksteissa ilmeinen superlatiivitulkinta tahdotaan estää, 
jolloin kirjoittaja voi varustaa konstruktion metamerkein. 4b:n mestarien mestari ei ole mesta-
reista superlatiivisin vaan viimeinen maan mestareiden joukosta tullut Euroopan mestari. 
Toistorakenne gallupien gallup viittaa seitsemästä eri kyselystä koottuun yhteisgallupiin eli 
galluptutkimuksista tehtyyn koosteeseen eikä mihinkään superlatiivisimpaan gallupiin (4c). 

9 Konstruktio EI TIPAN TIPPAA 

Konstruktio EI TIPAN TIPPAA – kieltohakuinen toistokonstruktio – on emfaattiseen tehtävään 
sorvautunut erikoisrakenne, jolla ei ole paradigmaattista myönteistä vaihtoehtoa (1a–g). Sitä 
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käyttämällä korostetaan NP-paljouden puutetta tai vähäisyyttä. Konstruktiossa on yleensä 
persoonataivutuksen saava kieltoverbi ei, vaikka muukin kiellon ilmaisutapa on mahdollinen 
(1e). Tyypillisiä kieliopillisia funktioita ovat subjekti (1a, b, c implisiittinen subjekti) ja objekti 
(1d, e, f). 
 Konstruktion lekseeminä on tyypillisesti laskettava substantiivi (piste, känsä, patti, kuva 
tai mitali), joka on kiellon vaikutuksesta partitiivissa ja joka saa eteensä tavallaan saman sanan 
genetiivimääritteen. Konstruktio on produktiivinen laskettavista substantiiveista, joskaan ei 
kovin karttuva. 
  

1. a. Joku vuosi sitten Bodaus-lehdessä ihmeteltiin hänen hurjia voimiaan, kun kropassa ei ole 
”patin pattia”. Varalahtea kuvaus luokkasi sen verran syvästi, ettei hän suostunut anta-
maan lehdelle haastattelua Maailman vahvin mies -kisojen jälkeen. HS-nyt 12/1997 s. 11 

 b. ”Kaikista viime vuosikymmenten kotimaisista filmeistä ei olekaan kuvan kuvaa. Se on 
suuri sääli, sillä negoista saa harvoin hyviä stillejä. Elokuvakamera kuvaa 24 kuvaa se-
kunnissa, valokuvaaja kuvaa yhden”, hän sanoo. Malla Hukkasen työ todistaa, että stillku-
va on painettua paljon parempi; kuva kuvasta. HS 17.3.1997 s. C 5 

 c. Mutta vanha en ole, Kaisu ajattelee ja katsoo käsiään. Kämmenet kiiltävät sileinä kuun va-
lossa. Ei känsän känsää, vaikka käsiä ei ole säästelty eikä hoidettu muulla kuin vedellä ja 
saippualla. IST s. 11 

 d. Colorado on hyvässä vireessä, sillä hallitseva mestari pelasi yhdeksännen peräkkäisen 
tappiottoman ottelun, kun Saku Koivun Montreal jatkoi luokattomia vieraspelejään ja hä-
visi 5–2. Tällä kertaa Koivu ei pitkästä aikaan saanut pisteen pistettä niin kuin ei kukaan 
suomalaisammattilainen lauantain kierroksella. HS 11.11.1996 s. D 3 

 e. Vasta toisen kerran urheilumme historiassa joukkue palasi arvokisoista suomalaisen yleis-
urheilijan saavuttamatta mitalin mitalia. Edellinen kerta oli vuonna 1966 Budapestin Eu-
roopan mestaruuskilpailuissa. HS 18.8.1997 s. A 2 

 f. Leijonilla oli mahdollisuus ratkaisevaan iskuun jo ensimmäisessä erässä. Ukraina istui 
kahdeksan minuuttia jäähyllä, mutta Suomi ei saanut maalin maalia. Jopa 46 sekunnin 
mittainen ylivoimatilanne tärvääntyi heikkoon viimeistelyyn. HS 3.5.1999 s. D 1 

 g. Erkki Tuomioja ym. tietävät yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, ettemme me voi vaikuttaa 
vähän vähää Persian sisäisiin oloihin. kurjensaari 

 
Konstruktion käytön tehtävänä on korostaa NP-määrän olemattomuutta suhteessa odotusarvoon. 
Tämä näkyy syntaksissa. Esimerkiksi tapauksessa 1c NP:n vähyys konstrastoituu odotusarvoon, 
joka esitetään adversatiivisessa vaikka-lauseessa. Tapauksen 1a kun-lause saa miltei vastaavan-
laisen adversatiivisen tulkinnan. Silloin kun konstruktio on objektina, teolla on aktiivinen 
suorittaja. Tällöin korostuu teon tai toiminnan tuloksettomuus siihen nähden, mitä odotettiin. 
Esimerkiksi tapauksen 1f adversatiivisessa lauseessa esiintyvä ei maalin maalia korostaa teon 
tuloksettomuutta suhteessa odotuksenmukaisuuteen. 
 

2. a. Kuulun maaliskuun lössiin. Silloinhan meitä kulkee pitkin kyläteitä. Kellä naru kaulassa, 
kellä katkennut ketju. Mutta mennään samaan suuntaan tuoksujen vanassa ja kaikki tassut 
tanassa. Perille tullaan, se on tietty. Ei murhetta ollenkaan, ei tipan tippaa, kun kotikylän 
nartun ympärillä käymme hippaa. sk87 

 b. Olen kiinnostunut työstäni Valtion Maatalouskoneiden tutkimuslaitoksessa, mutta tarvit-
sen itseäni varten iltoja, jolloin pianon ääressä pyrin pääsemään selville harjoitettavasta 
teoksesta. Silloin en muista tipan tippaa, että huomenissa pitäisi selvittää komitealle, mi-
ten säilörehua tehdään.  sk75 

 
Fraasi ei tipan tippaa (2a ja b) saa tämän aineiston esimerkeissä metaforisen luennan ’ei yhtään, 
ei ollenkaan tms.’. Ilmaus on avoimessa korpuksessa melko yleinen (Google-haun tulos 
syyskuussa 2010: 10 100 esiintymää), ja sitä käytetään sekä konkreettisesti että kuvallisesti. 
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10 Yksittäisiä fraaseja 

10.1 Fraasi rinta rinnan  

Fraasi rinta rinnan on ainoa yksikön instruktiivimuodon sisältävä fraasi, joka perustuu leksikaa-
liseen toistoon (*kylki kyljen, *sivu sivun tms.). Alkuaan rinta rinnan on ilmeisesti ollut samaa 
muotoa kuin monikolliset aika ajoin ja paikka paikoin: Lönnrotin Suomalais-Ruotsalainen 
Sanakirja (1880) tuntee ainoastaan muodon rinta rinnoin ’bröst mot bröst’ (s.v. rinta rinnoin), 
kun taas NS ja myöhemmät sanakirjat tuntevat enää muodon rinta rinnan. Monikkomuoto 
rinnoin esiintyy nykysuomessa fraasissa täysin rinnoin. 
 Adverbiin rinnastuva fraasi rinta rinnan lekseemi rinta ’rintakehä’ on ruumiinosan 
nimitys ja siksi konkreettinen, avaruudelliseen tilaan liittyvä käyttö lienee alkuperäistä. Rinta 

rinnan osoittaakin tyypillisesti spatiaalista aseman relaatiota, jossa kaksi elollista oliota sijoittuu 
keskinäissuhteeseen. Kontakti määräytyy olkavarsien tai kylkien perusteella, jolloin rintakehien 
keskinäinen sijainti on merkityksellinen kulkusuunnan leikkaavaan poikittaisakseliin nähden (1a 
ja b). 
 

1. a. Seisoa, kulkea rinta rinnan. NS s.v. rinta VII.1. 
 b. Juoksijat tulivat maalisuoralle rinta rinnan. 

 
Fraasia käytetään inhimillistarkoitteisten substantiivien kanssa, mutta tyypillistä on myös 
ilmauksen käyttö metaforisena (2a–d). 
 

2. a. Kylät ovat rinta rinnan. NS s.v. rinta VII.1. 
 b. Välikatot valetaan nykyisin rinta rinnan muuraustyön edistymisen kanssa. NS s.v. rinta 

VII. 2. 
 c. Uusi usko levitti valtaansa rinta rinnan ja yhteistyössä ulkomaisen valloittajan kanssa. 

NS s.v. rinta VII. 2. 
 d. Vaalista toiseen tulospalvelu nousee vuoden katsotuimpien ohjelmien listalle. Vaalioh-

jelmat taistelevat rintarinnan sellaisten ikuisuusrituaalien kanssa kuin itsenäisyyspäivän 
vastaanotto, uutiset, lotto, missikisat ja suuret urheilutapahtumat. HS 24.10.1996 s. D 12  

 
Fraasia rinta rinnan (’aivan rinnakkain’) käytetään ekspressiviisenä keinona varsinkin silloin, 
kun on kyse kamppailu- tai kilpailutilanteesta, jossa olennaista on täpäryyden, tasaväkisyyden ja 
hilkullaolon kuvailu. Adverbit rinnan ~ rinnakkain ~ rinnatusten sopivat samaan lausekonteks-
tiin, mutta eivät sisällä vastaavaa lisämerkitystä. 

10.2 Fraasit aika ajoin ja paikka paikoin  

Monikon instruktiivin avulla järjestyy kaksi toistofraasia: aika ajoin ja paikka paikoin. Paikoin 
on myös vapaa adverbi, ajoin ei. Ajoin esiintyy myös muutamissa muissa fraaseissa (mm. kaikin 

~ monin ajoin). NS:n tuntema aika ajoittain on vanhastava. 
 Fraasien merkitys on distributiivinen. Fraasi aika ajoin on temporaaliseen adverbiin 
rinnastuva ilmaus, jonka merkitys on lähellä sellaisia spesifioimatonta ajanhetkeä osoittavia 
ajanilmauksia kuin joskus, toisinaan, välistä ja ajoittain (3a–c). Kaksoisana silloin tällöin on 
lähimerkityksinen tapaus. 
 

3. a. Tietoja raskaasta pakkotyöstä, väkivallasta ja korkeasta kuolleisuudesta tihkuu julkisuu-
teen aika ajoin. hs 

 b. Aika ajoin Poas ja sen kraatterissa oleva hapan järvi tupruttavat tuhkaa ja sadetta laak-
soon tuhoten mm. kahvi- ja mansikkaviljelmiä. t2000 
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 c. Konservaattorien työ on niin hidasta, että maallikoiden on aika ajoin vaikea sitä käsittää. 
sk87 

 
Fraasi paikka paikoin on fraasin aika ajoin vastine spatiaalisella tulkinta-alueella (4a ja b). 
Lähimerkityksisiä distributiivisia ilmauksia ovat paikoitellen ~ paikoin ~ paikoittain. 
 

4. a. Rannalla kasvaa paikka paikoin sakeatakin pajukkoa. NS s.v. paikka VIII.1. 
 b. Liettuan läpi ajaessa teimme inventaaria eläimistä: hevosia, hanhia, koiria, lampaita, vuo-

hia, kanoja. Sikoja emme nähneet, mutta paikka paikoin haistoimme. HS 22.9.1996 s. B 
3 

 

10.3 Fraasit perä perää, pikapikaa ja häthätää  

Fraasin perä perää merkitykseksi annetaan sanakirjoissa ’peräkkäin, peräkanaa’ (NS ja PS s.v. 
perä). Ilmaus perä perää voi intensifioida ’aivan peräkkäin’ (5a ja b). Loppuheittoinen, yhtenä 
sanana kirjoitettava häthätää on sukeutunut peräti polyseemiseksi (5c ’hätäisesti, äkkipäätä, 
äkkiä, kiireesti, nopeasti, hätimmiten’ ja 5d ’hädin tuskin, juuri ja juuri’. Yhdeksi sanaksi on 
kiteytynyt ilmaus pikapikaa ’hyvin äkkiä ~ nopeasti’, joka intensifioi verbiprosessia (5e). 
 

5. a. Kotona Koskinen voi kuunnella perä perää saksofonisti John Coltranea ja Tapani Kan-
saa. HS 17.10.1996 s. B 2 

 b. Lämmittelyn jo loputtua Ruutu vetäisi kaksi kiekko perä perää kohti katsomoa yli plek-
sin. HS 17.11.1998 s. C 7 

 c. Hörppäsi häthätää kahvit. PS s.v. häthätää 
 d. Häthätää ehdimme junalle. PS s.v. häthätää 
 e. Söi pikapikaa aamiaisen. PS. s.v. pikapikaa 

 

10.4 Fraasit tämän tästä ja tuon tuosta(kin)  

Demonstratiivipronomineista tämä ja tuo ovat muokkautuneet temporaaliset adverbit tämän 

tästä ja tuon tuosta(kin) (6 ja 7). Fraasiin tuon tuosta voi lisäksi liittyä liitepartikkeli kin. 
 

6. a. Tällaisia vaaratilanteita sattuu lomailijoille ja vaeltajille tämän tästä. sk87 
 b. Pankkien henkilökunta tai tietokone tekee harvemmin virheitä, automaattien kanssa sen si-

jaan tulee ongelmia tämän tästä. HS 2.10.1996 s. A 3 
 
Tämän tästä ja tuon tuosta(kin) ovat distributiiveja, jotka intensifioivat tapahtuman toistumista 
’hyvin usein’. Fraasit tämän tästä ja tuon tuosta(kin) ovat tavallaan fraasin aika ajoin antonyy-
meja, ilmoittaahan aika ajoin tekemisen harvaa spesifioimatonta taajuutta. 
 

7. a. 35 vierashuonetta sijaitsevat sokkeloisten käytävien varrella, joissa on tuon tuosta por-
rasaskelmia ylös- tai alaspäin. sk87 

 b. Vaikeimmaksi kysymykseksi on noussut hallituspohja. Ministeripaikoista riidellään niin, 
että neuvottelut ovat katkeamispisteessä tuon tuosta. sk75 

 
Tuon tuosta voi esiintyä kin-liitepartikkelin kanssa muodossa tuon tuostakin. Tällöin fraasi 
ilmaisee odotuksenmukaisuutta tai odotuksenvastaisuutta olleeseen nähden odotettua tai 
odottamatonta. Esimerkissä 8a adversatiivinen mutta-lause implikoi odotuksenvastaisen 
käänteen, kun taas 8b:ssä korostuu odotuksenmukaisuus.  
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8. a. Tiettävästi ensimmäinen reklaami- ja ilmoitustoimisto Hermes perustettiin vuonna 1903, 
eikä sillä pitkään aikaan ollut seuraajia. Mutta toimiston johtaja A. Lamminkoski kehotti 
alaisiaan tuon tuostakin: ”Tehkää reklaamia!” sk75 

 b. Ajankohta on varmasti oikea, kun maa valmistautuu presidentinvaaleihin, ympäröivässä 
maailmassa tapahtuu uusia asioita, ja suomalaiset joutuvat tuon tuostakin huomaamaan 
olevansa monessa asiassa muita pohjoismaalaisia sisäänlämpiävämpiä. sk87 

 

10.5 Fraasit loppujen lopuksi ja kaiken kaikkiaan  

Irralliset adverbiaalit jaetaan kommenttiadverbiaaleihin ja konnektiiveihin (ISK § 963). Konnek-
tiiveilla on lauseessa kytkevä tehtävä, esim. additiivinen (sen lisäksi) tai kontrastoiva (tästä 

huolimatta). Kommenttiadverbiaaleilla puhuja esittää lauseen ilmaisemasta asiaintilasta 
kommentin tai arvion (valitettavasti, ymmärtääkseni). Fraasit loppujen lopuksi ja kaiken 

kaikkiaan ovat yhteenvedon kommenttiadverbiaaleja. 
 Kun lopuksi saa eteensä genetiivimuotoisen vahvistussanan loppujen, syntyy fraasi 
loppujen lopuksi. Fraasi on polyseeminen tekstiyhteyden mukaan. Perustapauksessa loppujen 

lopuksi on puhujan päättelyä ilmentävä kommenttiadverbiaali, joka ilmaisee lopputulemaa, 
johon puhuja on edellä puheena olleen, maailmantiedon tms. nojalla tullut. Merkitys on tällöin 
’pohjimmiltaan, oikeastaan, itse asiassa’ (9a ja b). 
 

9. a. Loppujen lopuksi nostalgian kynsissä vain vaivautuu. sk87 
 b. Samassa suhteessa kuin suorempi toimintatapa on lisääntynyt, ovat myös potkuista johtu-

neet riidat tuomioistuimissa lisääntyneet. Monien mielestä kyse on amerikkalaisten toi-
mintamallien ilmestymisestä suomalaiseen liike-elämään. Yhtiöille on loppujen lopuksi 
suhteellisen helppo päästä irti epämieluisasta johtajasta. Jos muuta ei ole sovittu, osakeyh-
tiön toimitusjohtaja voidaan irtisanoa milloin vain ja millä tahansa perusteella. Edes irti-
sanomisaikaa ei ole olemassa ellei siitä ole erikseen sovittu. sk87 

 
Fraasi loppujen lopuksi voi vahvistaa tai muistuttaa mieleen yleisesti tiedetyn totuuden, tyypilli-
sesti kieltolauseessa (10a). Toisaalta ilmaus voi vedota myös yleisesti tunnetuiksi kuviteltuihin 
tosiasioihin (10b ja c). Tällaista käyttöä voi vahvistaa syntaktisin keinoin: pikku lisä, ensimmäi-
sen konstituentin hAn pehmentää tiedon niin, että se vain muistuttelee mieliin jo tiedetyn. 
 

10.a. Ei Marokko loppujen lopuksi kovin kaukana Euroopasta ole. sk87 
 b. Tasa-arvoviranomaisillahan on loppujen lopuksi aika vähän päätösvaltaa. sk87 
 c. Kaikkihan ovat loppujen lopuksi aina yksin, terveet ja sairaat. sk87 

 
Fraasi loppujen lopuksi voi myös haastaa ajatteluun, pohtimiseen ja päättelyyn. Tämä funktio on 
tyypillinen kysymyslauseissa (11a–c). 
 

11.a. Tiedossa ei myöskään ole, miten edullista öljykauppa loppujen lopuksi on Suomelle. 
sk87 

 b. Peruskäsitteitä pitäisi tarkentaa ja perustella. Mitä itse kukin ymmärtää demokratialla ja 
hyvinvoinnilla? Mitä tekniikan vaikutukset loppujen lopuksi ovat ja mitä itse kukin ajat-
telee niiden olevan? sk87 

 c. Elokuvan loputtua katsoja voi perustellusti kysyä, onko Full Metal Jacketissä loppujen 
lopuksi mitään sellaista, jota ei jo olisi sanottu Kunnian poluissa tai muiden ohjaajien 
Vietnam-elokuvissa. sk87 

 
Fraasi loppujen lopuksi voi korostaa myös teon odotuksenvastaisuutta ’sittenkin’ (12a) ja 
yllättävyyttä (12c). 
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12.a. Ulkomaankaupan tilinpäätös on sekin odotettua parempi. Idänkauppa supistui loppujen 
lopuksi vain kohtalaisen vähän. Länsikauppa puolestaan elpyi. sk87 

 b. Parasta sulkakynässä on sen kannettavuus, laite on ”extremely portable”. Siksi toisekseen 
se on riippumaton virrasta, jännitteestä ja taajuudesta. Dostojevskillä oli siis loppujen lo-
puksi paremmat konttorivälineet kuin minulla, mutta ei se kokonaan selitä hänen parem-
muuttaan kirjoittajana.  sk87 

 
Fraasi kaiken kaikkiaan on fraseologinen käännöslaina (en [all] in all, de alles im allem): 
indoeurooppalaiskielissä on vastaavia rakenteita aina latinaa myöten (summa summarum). Fraasi 
kaiken kaikkiaan on adverbin kaikkiaan emfaattinen variantti sikäli, että ilmaukset sopivat 
periaatteessa toistensa korvikkeeksi samaan lausekontekstiin. 
 Jos loppujen lopuksi on puhujan lopputulemaa enteilevä kommenttiadverbiaali, niin 
kaiken kaikkiaan on puolestaan kvantitatiivisen yhteenvedon adverbiaali. Fraasi kaiken kaikki-

aan on yleinen lukusanailmauksen sisältävissä lauseissa, jolloin se korostaa emfaattisesti 
yhteissummaa ’kaikki yhteensä’ (13a–d). Muutenkin esitetty laskettava paljous käy (13e). 
 

13.a. Hannu Tainan kuvitushahmoista kuuluisin on, tietenkin, Uppo-nalle, Elina Karjalaisen 
luoma karhu. Hannu ja Elina ovat tehneet kaiken kaikkiaan yhdessä yli kymmenen kir-
jaa. Niistä myydyin on Uppo-nalle-sarja, jonka painosmäärä kaikkineen on huikea: 
319370 kappaletta. sk87 

 b. Didrichsenin museolla ja perheellä on 13 Mooren veistosta. Sen lisäksi säätiö ja perheen-
jäsenet omistavat 15 grafiikan lehteä, joista yhdeksän on nyt ensimmäistä kertaa esillä. 
Kaiken kaikkiaan näyttelyssä on 23 veistosta, joista kolme on lainassa. Niistä yhden 
omistaa Sara Hildenin Taidemuseo, yhden Maire Gullichsen. Kolmas on erään yksityisen. 
sk87 

 c. Kun Steinar Mollvik nostaa silmänsä ja katsoo meren yli, hän erottaa sielläSkrovan va-
laanpyyntisaaren, jonne 70 prosenttia kaikesta valaanlihasta tuodaan. Sieltä 80 prosenttia 
lahtivalaiden mureasta lihasta vietiin Japanin markkinoille. Kaiken kaikkiaan valaan-
pyynnistä saatiin Lofooteilla viime vuonna noin 35 miljoonaa markkaa. Se työllisti 150 
ihmistä kolmen kiireisen kesäkuukauden ajaksi. Eivätkä tähän lukuun vielä sisälly ne pari-
sataa valaanpyytä jää, joiden leivästä nyt myös taistellaan. sk87 

 d. Jos verouudistus toteutuu, pelkkien palkkatulojen varassa elävän ihmisen verot laskisivat 
selvästi. Sen sijaan korkotuloilla elävän mukavat päivät olisivat ohi: verotus kiristyisi sel-
västi. Kaiken kaikkiaan veroaste voi laskea jopa yhdeksän prosenttiyksikköä. sk87 

 e. Harri Holkerilla puolestaan on mökki Iittalassa. Hän viihtyy varmasti uudessa valta-
asemassaan siksi hyvin, ettei tänä kesänä juuri mökille kaipaa. Hyvin suomalaisia, pienesti 
hämmentäviäkin asioita, kaiken kaikkiaan. sk87 

 
Fraasia kaiken kaikkiaan käytetään kuitenkin myös tilanteissa, joissa ei kvantifioida laskettavia 
paljouksia (14a–d).  
 

14.a. Laaja muistio ja pääesikunnan taholta käytetyt puheenvuorot ovat saaneet osakseen sekä 
happamia kommentteja että ilonhuutoja. Kysymys on kaiken kaikkiaan paljastunut mut-
kikkaammaksi kuin pinnalta luulisikaan. Kuka määrittelee tasa-arvon? Onko se vain sitä, 
että naiset ovat kuin miehet? sk87 

 b. Kaiken kaikkiaan skandinaavinen taide ei tahdo päästä kolkastaan. sk87 
 
Tällöin kaiken kaikkiaan nivoo yhteen pohdinnan tai päättelyn tuloksen ’kaikki asian puolet 
huomioiden’. 

11 Konstruktio PIENEN PIENI 

Konstruktion PIENEN PIENI esiintymiä on perusaineistossa yhteensä 14 (liite 2, taulukko X). 
Konstruktio on epäproduktiivinen, ja se sisältää käytännössä vain fraaseja (suuren suuri, pienen 



 - 112 - 

pieni, hienon hieno). Ilmausten syntyä rajoittaa se, että rakenteen voi muodostaa ainoastaan 
lyhyistä perusadjektiiveista. Nämä ilmaisevat relatiivista eli suhteellista ominaisuutta ja ovat 
periaatteessa komparoitavissa. Konstruktio esiintyy tyypillisesti NP:n adjektiivimääritteenä. 
 Konstruktiota PIENEN PIENI käytetään paitsi intensifiointiin myös ekspressiiviseen 
maalailuun. Tällainen käyttö tavataan jo Kalevalassa: ”Ei tuo ollut suuren suuri eikä aivan 

pienen pieni”. Raamatunsuomennoksessa on yksi, lähinnä arkaismiksi luettava konstrukti (1). 
 

1.  Neljä on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti: Muurahaiset ovat voimaton kan-
sa, mutta he hankkivat leipänsä kesällä; tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat ma-
jansa kallioihin; heinäsirkoilla ei ole kuningasta, mutta koko lauma lähtee järjestyksessä 
liikkeelle. raamattu 

 
Deminutiivinen eli pienuutta eritoten korostava fraasi pienen pieni esiintyy tyypillisesti adjektii-
vimääritteenä (2a–e). Alkusointu tuo ilmaukseen lyyrisyyttä, ja fraasia käytetään ekspressiivis-
affektisena tehokeinona muun muassa affiliaation eli myötätunnon ja hellittelyn osoittamisessa. 
Puhutussa kielessä on käytössä prosodisia keinoja, joiden avulla puhuja voi eläytyä ilmaisuun: 
fraasin pienen pieni deminutiivisuutta voidaan korostaa äänenkäytöllä monissa yhteyksissä, 
esimerkiksi satujen ja tarinoiden kerronnassa. Äänenkäyttöön liittyviä ekspressiivisiä keinoja 
ovat muun muassa äänen korkeuden nostaminen, piipitys ja kujertaminen. Nämä piirteet 
kertovat siitä, että toistokonstruktion käyttö on retorisesti erilaista kuin astemääritteellisen 
adjektiivin (pienen pieni lelu ~ hyvin pieni lelu), vaikka nämä kielelliset keinot periaatteessa 
vastaavat toisiaan. Astemääritteen käyttöön ei näet liity läheskään samanlaista ilmauksellista 
skaalaa. 
 

2. a. Tom Wolfen romaanissa Turhuuksien rovio investointipankkiiri yrittää vakuuttaa kuusi-
vuotiasta tytärtään siitä, että hänen ammattinsa on universumin mahtavin. Kun tytär ei 
ymmärrä yhtään isän työtä, äiti selostaa: ”Kuvittele, että joukkovelkakirja on kakkuviipa-
le, etkä sinä itse ole leiponut sitä, mutta joka kerta kun sinä ojennat toiselle kakkuviipa-
leen, siitä irtoaa pieni nokare, sellainen pienen pieni murunen, ja sen sinä saat itse pitää.” 
HS-nyt 13/1997 s. 46 

 b. Vavahdan tuskasta, koska tossussa on pienen pieni terävä lasten lelu. sk87 
 c. Vain pienen pieni vähemmistö (lähes yksinomaan tyttöjä) myöntää hyppäävänsä oitis 

muotikuteisiin. sk87 
 d. Pienen pienet osterit asemalla eivät kerro mitään, onkohan valtiovierailu tulossa? sk87 
 e. Mies käveli pitkin kaupungin pääkatua. Pääkaupungin pääkatua, ei tosin suuren kaupungin 

eikä suurta katua. Hänen ryhtinsä oli likipitäen moitteeton, siinä oli havaittavissa vain 
pienen pieni rike, jännitys, joka kiristi hartiat aavistuksen verran vinoon. pennanen 

 
Ilmaukset pienen pieni ja suuren suuri muodostavat vastakohtaparin, ja niinpä fraasia suuren 

suuri käytetään vastaavasti suurentamiseen eli augmentaatioon. Suuruutta voi paisutella 
ikonisesti esimerkiksi mörinällä, matalalla äänellä ja hitaalla ääntämyksellä. Fraasi suuren suuri 
esiintyy määritteenä (3a ja b). Toisaalta suuren suuri esiintyy myös predikatiivina, mutta 
ainoastaan kielteisissä lauseissa. Tällöin ilmauksella on hyvin selvä affektinen tehtävä: se 
vähättelee (3c ja d). 
 

3. a. Tuntuu että myös lehdistöllä on suuren suuri merkitys, että niin suuri joukko täysin tur-
hia julkkiksia notkuu kaiken maailman kissanristiäisissä ja lehtien palstoilla, ilman että he 
olisivat tehneet oikeasti jotain järkevää tai hyvää.   

  http://portti.iltalehti.fi/keskustelu 19.1.2009 
 b. Ensimmäinen kohtaukseni näytelmässä oli kyllä ulkonaisesti mitä miellyttävin: eräs ei ai-

van hulluimman näköinenkään laulajatar nousi hissittömään asuntooni Unioninkadun 6:n 
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5:teen kerrokseen kantaen suuren suurta kääröä, joka hänen paperia auki kirvoittaessaan 
osoittautuu olevan kukkavihko ihania punaisia, yhtä ihanasti tuoksuvia ruusuja! sk75 

 c. Ja mikä on ollut elämänkokemuksen varsinainen ydin? Se ei ole suuren suuri. Vain: tie-
toisuus hyvän ja pahan erottamattomuudesta ja kaiken lopullisesta ykseydestä. Kurjensaa-
ri 

 d. Kaikki kolme projektia käyvät rajua kilpailua sponsoreista; UBF ja Harkimo sivusponso-
reista, Wiikeri sponsoreista yleensä. Ingvallin sponsorineuvottelijat eivät tiettävästi ole 
pahasti törmänneet samoilla apajilla kilpailijoihin toisin kuin entiset kaverukset Harkimo 
ja Wiikeri. Suomalainen sponsorointia suosiva yritysmaailma ei sittenkään ole suuren 
suuri. Ja nyt on kyse suuremmista rahoista kuin koskaan aikaisemmin. Harkimon yksin-
purjehduksen suuret sivusponsorit maksoivat osallistumisestaan 300000–450000 markkaa. 
sk87 

 
Ilmaus hienon hieno (4a–e) on selvä fraasi, joka on kielenkäytössä verraten yleinen (Google-
haun tulos syyskuussa 2010: 9 350 esiintymää). Ilmaus hienon hieno on esimerkissä 4a predika-
tiivina. Perusmuotoisen adjektiivin peräkkäistoistoa ei esiinny samassa kontekstissa (??Raja on 

hieno hieno), joskin muuta syntaktista toistoa tavataan kyllä (Raja on niin hieno niin hieno). 
  

4. a. Frydenberg arvelee ensimmäisen [Hotel Kämpin] menun shokeeranneen suomalaiset. 
”Tasapainoilu suomalaisten ja kansainvälisten virtausten välillä on vaikeaa, raja on hie-
non hieno. Kuuntelemme ennen muuta asiakkaitamme ja joitain muutoksia on tehty. Asi-
akkaamme ovat olleet tyytyväisiä.” HS 12.1.2000 s. D 1 

 b. Ja minä kun aina ja ikuisesti olen uskonut kielen kaikkivaltaan. Jos en ole saanut jotakin 
asiaa ilmi, olen kuvitellut, etten osaa ajatella enkä puhua. Kieleni ja ilmaisuni on köyhä ja 
puutteellinen tuntoihini, aavistuksiini, hienon hienoihin ounastuksiini verrattuna. Elän 
kielen takana rikkaampaa elämää kuin kielen edessä ja kielen avulla. kurjensaari 

 c. Juomme hienon hienoa konjakkia, takkatuli räiskyy ja Beethovenin yhdeksäs tulvii laser-
soittimesta huoneisiin. Mikä olisi ollut toisin, paremmin, jos Paavo Virtanen olisi pitkä 
mies? ”Silloin minä olisin uskaltanut hakea naisia tanssiin”, Paavo Virtanen vastaa. sk87 

 d. 1960-luvulla housupuvut ilmestyivät juhlamuotiinkin. Pitkät housut – ja tunika – olivat 
muutoinkin jonkinlainen vaihtoehto vuosikymmenen lopun lyhyen lyhyille ”minihameil-
le”. skh 

 e. Tie on kulkenut läpi historian, pannut taiteilijan näkemään ja näkemisen purkautumaan 
esimerkiksi sellaisessa sarjassa kuin Palavat tornit. Baabelin torni, Pisan torni ja Eiffelin 
torni ovat ohuen ohutta bamburuokoa. sk87 

 
Niin kuin totesin, konstruktio on periaatteessa epäproduktiivinen, mutta esimerkit 4d ja e 
osoittavat, että lyhyistä perusadjektiiveista saattaa syntyä uusia ilmauksia välistä. 

12 Konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI 

Kun relatiivisen adjektiivin komparatiivimuodon edessä on saman lekseemin yksikön partitiivi, 
johon liittyy liitepartikkeli kin, syntyy adjektiivikonstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI. Konstruktio 
TUTTUAKIN TUTUMPI intensifioi muiden adjektiivintoistorakenteiden tapaan. 
 

1. a. Moni katselija hieraisi eilen silmiään, kun Ruotsin ja Venäjän koripalloilijat kohtasivat 
Töölön Kisahallista pelatussa senioreiden MM-turnauksen loppuottelussa. Ruotsin vaih-
topenkillä istui tuttuakin tutumpi mies, mutta laji oli outo. Kyllä, hän oli Curt Lind-
ström, Suomen kunniakansalainen ja Leijonien kultamitalivalmentaja vuodelta 1995. HS 
4.8.1997 s. B 4 

 b. Harri Holkerin sinipunainen koalitio on vihdoin kevään sopuilun ja kesän hiljaiselon jäl-
keen palaamassa politiikan karuun arkeen. Tiedättehän tuon tuttuakin tutumman tilan-
teen, jossa eri osapuolet keräävät irtopisteitä sieltä mistä niitä helpoimmin on saatavissa ja 
lypsävät kumppaneilta myönnytyksiä vaikka yhteistyön katkaisemisen uhalla, jos muu ei 
auta. sk87 
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 c. Kriisipalaveri on kulunut sanonta, mutta jääkiekkoseura Helsingin IFK:ssa käydään tiivii-
tä neuvotteluja tulevaisuuden kuvioista. Liigaseuran hallitus ja kaikki keskeiset henkilöt 
ovat istuneet pohtimassa synkkääkin synkempää kautta. HS 29.1.1997 s. C 4 

 d. Espoo [lentopallojoukkue PPS-Espoo] oli vaisuakin vaisumpi. Varsinkin toisessa erässä 
vierailija näytti lähinnä sekoilevalta miesjoukkiolta voitontahtoisen Metson käsittelyssä. 
HS 8.3.1998 s. C 8 

 e. Tulevaisuus näytti mustaakin mustemmalta. NS s.v. musta 3.a. 
 f. Pitkääkin pitempi perjantai (ots) HS-nyt 13/1998 s. 24 
 g. Pientäkin pienempi puhelin. (Ericsson GSM-puhelimen TV -ja lehtimainosteksti kevääl-

lä 1997) 
 h. Onervan ilme ei muuttunut miksikään - hän olisi selvääkin selvemmin halunnut päästä 

enää vain kotiin; he olivat aloittaneet puoleltapäivin, yrittäneet ensimmäiseksi päästä pu-
huttamaan Jaria, mutta lääkäri oli kieltänyt sen, sen jälkeen he olivat käyneet tutkimassa 
Lehikoisen asun - eivätkä olleet löytäneet sitä mitä olivat pelänneet - ja lopun iltaa he oli-
vat soitelleet tuloksetta vartioliikkeiden päivystyskeskuksiin. harjunpää 

 i. Tavaratalosta ostettujen [neuvostoajan Melodija-äänilevyjen] kannet olivat rumaakin 
rumemmat, usein ilman kuvia, jostain jätepahvista tehdyt. Tekstit olivat taatusti vain ve-
nättä, joten kotiurakaksi jäi sen selville saaminen, mitä oli tullut ostetuksi. HS 17.4.1998 
s. C 12 

 j. [Venäjän pääministeri] Putin antaa tiukkaakin tiukempia lausuntoja ilmeenkään värähtä-
mättä. SK 42/1999 s. 26 

 k. Lilliputti-mökin ympärillä on matalaakin matalampi aita. HS 29.10.2003 s. A 15 
 l. Luin tutkimuksen television suhdevisailuista, enkä ole sen jälkeen pystynyt hyväntahtoi-

sesti hörähtelemään parinetsintäleikeille. Silmäni ovat avautuneet näkemään ohjelmissa 
piilevät synkät salajuonet. Niiden tehtävänä on vahvistaa perinteistäkin perinteisempää 
parisuhdetta, normaaliuden ihannetta. HS-nyt 13 /1998 s. 28 

 m. Hollantilainen toimittaja Rudi Carrel kokoaa ajankohtaisista viikontapahtumista huvitta-
van puolituntisen yhdistäen usein poliitikkojen kuvia aivan eri teksteihin. Siitä oli tässäkin 
kysymys. Maallikosta tuntui naurettavaakin naurettavammalta, että siitä tehtiin valti-
oiden välinen probleema. Herra Carrellia ja hänen perhettään piti asettaa vartioimaan hen-
kivartijoita, vaikka hän heti havaittuaan arvioineensa ihmisten huumorintajun väärin, pyy-
si anteeksi virallisessa uutislähetyksessä. sk87 

 
Perusaineistossa on vain kolme esiintymää (naurattavakin naurettavampi, selvääkin selvempi, 
tuttuakin tutumpi). Konstruktio on kuitenkin produktiivinen ja karttuva, mihin viittaa melko 
runsaiden sanastettujen esimerkkien lisäksi muun muassa se, että konstruktion TUTTUAKIN 

TUTUMPI voi muodostaa myös inen-adjektiiveista ja partisiipeista (1l: perinteinen, 1m: nauretta-

va). Tämä konstruktio eroaakin olennaisesti konstruktiosta PIENEN PIENI, jonka konstruktit on 
yleensä muodostettu lyhyistä, relatiivisista perusadjektiiveista ja joista suuri osa on fraasiutunei-
ta (suuren suuri, pienen pieni). 
 Toiselta puolen on huomattava, ettei genetiivirakenteita synny luontevasti kaikista 
perusadjektiiveista (??ruman ruma, ??mustan musta, ??matalan matala, ??tiukan tiukka), vaikka 
vastaavia muodosteita tavataan konstruktiosta TUTTUAKIN TUTUMPI. Konstruktioiden välillä 
näyttää siis olevan leksikaalista idiosynkrasiaa.  
 Identtisen adjektiivin peräkkäistoisto on yleinen, ”maalaileva” intensifiointikeino, ja kun 
otetaan lisäksi huomioon genetiivi-ilmaukset, saadaan tietyistä lekseemeistä ilmausryväs. 
Tällainen on esimerkiksi seuraava pieni-adjektiivista muodostettu vaihtoehtoisten ilmausten 
sarja, jossa toistoilmaus on määritteenä: pieni pieni puhelin ~ pientäkin pienempi puhelin ~ 
pienen pieni puhelin. Näistä ilmaukset pieni pieni puhelin ja pienen pieni puhelin ovat melko 
synonyymisia, mutta sitä vastoin ilmaus pientäkin pienempi puhelin hahmottuu ainakin tietyissä 
yhteyksissä eri tavoin. Esimerkiksi tapauksessa 1g komparaatio antaa olettaa, että puhelin on jo 
ennestäänkin ollut pieni. Tällainen oletusarvo ei välittyisi ilmauksista pieni pieni puhelin ja 
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pienen pieni puhelin, jotka kuvailevat ominaisuuksia suhteuttamatta niitä aiemmin tiedossa 
olleeseen.  
 Näiden kolmen ilmaustavan välillä näyttää myös olevan joitakin syntaktisia eroja. 
Konstruktion PIENEN PIENI toteutuma esiintyy tyypillisesti NP:n adjektiivimääritteenä ja satun-
naisesti predikatiivina. Fraasi suuren suuri esiintyy predikatiivina, mutta ainoastaan kieltolau-
seissa (ei tuo ollut suuren suuri ~ ??tuo on suuren suuri). 
 Konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI käyttäytyy syntaktisesti monipuolisemmin. Se voi 
esiintyä määritteenä muiden adjektiivintoistoilmausten tavoin, mutta ennen muuta on pantava 
merkille sen käyttö predikatiivina. Samoissa konteksteissa ei käytetä identtisen adjektiivin 
peräkkäistoistoon rakenteita (1d, vrt. ??Espoo oli vaisu vaisu). Konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI 
voi lisäksi esiintyä myös muissa funktioissa, muun muassa predikatiiviadverbiaalina (1e ja m). 
 Tällaisessa syntaktisessa kontekstissa ei esiinny silkan adjektiivin peräkkäistoistoa järin 
luontevasti (vrt. ??Tulevaisuus näytti mustalta mustalta). Muuntyyppisiä toistoilmauksia toki 
esiintyy (Tulevaisuus näytti niin mustalta niin mustalta). Toisaalta konstruktio TUTTUAKIN 

TUTUMPI ei voi esiintyä kieltomuotoisessa lauseessa toisin kuin konstruktiot PIENEN PIENI ja 
SUURISTA SUURIN, eikä sillä ole polaarisen morfeemin kaan sisältävää muotoa. 

13 Konstruktio SUURISTA SUURIN 

Superlatiivisuutta ilmaiseva adjektiivi voi saada eteensä saman lekseemin monikon elatiivin, 
niin että syntyy konstruktio SUURISTA SUURIN. Tästä konstruktiosta ei ole perusaineistossa 
yhtään esiintymää, mutta kielestä löytää esiintymiä varsinkin relatiivisista johtamattomista 
adjektiiveista niin kuin muissakin adjektiivikonstruktioissa (1a–h). Konstrukteja syntyy tällaisis-
ta adjektiiveista periaatteessa vapaasti. Muutama yleisyystieto (Google-haku huhtikuussa 2008): 
parhaista parhain 1710, suurista suurin 952, huonoista huonoin 662, hienoista hienoin 304, 
pienistä pienin 178, hulluista hulluin 172, nopeista nopein 7. 
 

1. a. Kyllä XP on parhaista parhain! www.hamsteriyhdistys.net/foorumi 19.2.2008 
 b. Mun mielestä on törkeää verrata silakkaa muikkuun. Silakka on roskakala, kun taas muik-

ku suurista suurin herkku. www.eroperhe.net/keskustelu 25.4.2008 
 c. Koiran koko on yksi aika iso asia mikä tässä askarruttaa, kun kyseessä on kuitenkin pie-

nistä pienin koira eli chihuahua.  
  http://keskustelu-2008.koirat.com 25.4.2008 
 d. Inhoan lipeäkalaa ja ”limakiisseliä” (=luumukiisseliä). Lanttulaatikosta ja perunalaatikos-

ta saan aivan hirveitä vatsakipuja. Rosolli taas nostattaa vatsahapot pintaan. Meillä onkin 
siksi kevyistä kevyin joulupöytä. http://keskustelut.iltasanomat.fi 19.12.2007 

 e. Manner [Antarktis] ei pettänyt odotuksia. Se näytti rajut myrskynsä ja kipunoivat pakka-
sensa sekä yöttömien öidensä äärettömän valoisuuden. Se näytti kouriintuntuvasti, kuinka 
parhaatkin varusteet käyvät myrskyn noustua keveiksi ja nopeista nopein suojaan pääsy 
on ainoa keino säilyä hengissä. HS 1.3.1998 s. D 6 

 f. Olen kyllä ollut tietoinen, ettei tämä yhteys ole häävin nopea...mutta en ole tiennyt tämän 
yhteyden olevan suorastaan hitaista hitain.  

  www.matkapuhelininfo.com/keskustelu 28.1.2003 
 g. Kaikki kolme erää olivat maalittomia, joten Vallinin osuma oli mestaruusmaalina aidoista 

aidoin. HS 13.4.2004 s. B 1 
 h. Mutta et ole hulluista hulluin, koska sinuakin paljon hullumpia on, mutta vastenmielinen 

sinä olet, välinpitämätön, itseään täynnä oleva rojukasa, jolle en muuta voi toivoa kuin et-
tä joku tai jokin pistää sinut joskus oikein kunnolla pelkäämään.  

  www.tiede.fi/keskustelut 21.4.2005 
 
Konstruktion SUURISTA SUURIN käyttö on syntaktisesti väljää, ja se on periaatteessa syntaktiselta 
distribuutioltaan samanlainen kuin konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI. Konstruktio SUURISTA 
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SUURIN voi esiintyä adjektiivimääritteenä niin kuin muutkin adjektiivikonstruktiot (mm. 1b–d). 
Toisaalta tämä konstruktio voi olla myös predikatiivina (1a, f ja h). On mahdollista, että 
konstruktiot SUURISTA SUURIN ja TUTTUAKIN TUTUMPI syövät yhdessä konstruktion PIENEN PIENI 
käyttöalaa NP:n adjektiivimääritteenä, koska ne ovat yleisesti ottaen produktiivisempia. Tämän 
otaksuman mukaan konstruktioiden produktiivisuus vaikuttaisi konstruktien suosittuuteen 
adjektiivimääritteenä. Toisaalta konstruktio PIENEN PIENI säilyttää elinvoimaisena taajaan 
toistuvat, adjektiivimääritteenä esiintyvät fraasinsa (pienen pieni veturi jne.). 
 Konstruktion merkitys voidaan hahmottaa usealla tavalla. Konstruktin voi ajatella 
intensifioivan, ja sen siedettäväksi synonyymiksi käy tällöin superlatiivia vahvistussanan avulla 
intensifioiva ilmaus (1a–c, 1f–h). Intensifioivaa tulkintaa sopii havainnollistamaan NP, jonka 
määritteenä toistokonstrukti on: ilmaus pienistä pienin koira merkitsee koko lailla samaa kuin 
kaikista pienin koira. Tämä tulkinta pohjautuu kategoriointiin, jossa vertailukohtana on NP:n 
edussanan referenssi eli koirien joukko: ’kaikista koirista (eli koirien joukosta) pienin koira’. 
 Toisaalta NP:n ja sen määritteenä toimivan konstruktin voi hahmottaa toisinkin. 
Kategorioinnin perustana voi olla NP:n ja sen adjektiivimääritteen rajaama joukko, joka on 
suppeampi kuin edellisessä tapauksessa. Tällöin tulkinta taas on ’pienistä koirista (eli pienten 
koirien joukosta) pienin koira’. 
 Toisaalta taas varsinkin jotkut adjektiivimääritteenä olevat konstruktit rinnastuvat 
lähinnä ilmaukseen, jossa astesana hyvin määrittää adjektiivia (erit. 1e). Näissä ei varsinaisesti 
vertailla NP:iden ominaisuuksia toisiinsa niin kuin superlatiivitapauksissa. 
 Konstruktiota SUURISTA SUURIN käytetään usein hyperbolana: ilmaukset liioittelevat 
rankasti, esimerkiksi paisuttelevat mieltymyksen astetta (1b). Tapauksen 1a fraasi parhaista 

parhain on kirjaimellisesti tulkittuna semanttinen anomalia, koska siinä vahvistavassa tehtäväs-
sä käytetty sana on superlatiivi paras.  

14 Konstruktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ 

Konstruktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ on vartalontoistorakenne, jossa verbin finiittimuoto saa 
vahvistuksekseen saman sanan MA-infinitiivin adessiivin. MA-infinitiivin adessiivi toimii 
konstruktiossa kuvaannollisesti ajateltuna instrumenttina, joka lisää teon voimaperäisyyden 
astetta: konstruktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ intensifioi verbiprosessia, niin että tekemiselle syntyy 
merkitys ’voimakkaasti, oikein urakalla ~ tosissaan’. Tämä merkitys on keskeinen, mutta ei 
yksinomainen (vrt. 3b), ja lisäksi on huomattava sekin, että monissa tapauksissa intensifiointi 
tulkitaan vertauskuvallisesti eikä konkreettisesti (esim. 1a). 
 Elementtien sanajärjestysvaihtoehtoja on periaatteessa kaksi, sillä infiniittinen muoto voi 
esiintyä joko ennen pääverbiä tai sen jälkeen. Sanajärjestysvaihtoehdoilla on jossain tapauksissa 
merkitysero, mitä käsittelen jäljempänä. Konstruktiota on perusaineistossa 26 esiintymän verran 
(liite 2, taulukko XI). Toteutumat eivät jakaudu tasaisesti aineistoon, sillä niistä parikymmentä 
on Raamatusta. 
 Konstruktio on produktiivinen, ja se tuottaa uusia ilmauksia agentiivista subjektia 
edellyttävien verbien joukosta melko vapaasti, jos prosessi vain on periaatteessa intensifioitavis-
sa (vrt. 1m). Ilmauksen voi muodostaa sekä intransitiivi- että transitiiviverbeistä, mutta tyypilli-
semmin ilmaus muodostuu kuitenkin transitiiviverbeistä. Konstruktio voi esiintyä myös 
yksipersoonaisessa passiivissa (1g, vrt. konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN). 
 Konstruktion lekseeminä on aistihavaintoverbejä (kuulla, nähdä) emotionaalis-affektisia 
verbejä (halajaa, kirota, kiivailla) ja monia muunlaisia verbejä (tyhjentää, hankkia, luoda). 
Toisaalta Raamatun ilmauksista ainakin direktiivi-ilmaukset ovat selviä arkaismeja (esim. 1a), 
samoin kuin sellaiset nesessiivirakenteet, joissa pitää-verbi saa arkaistisen MA-infinitiivin 
instruktiivin rektion (1m). 
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1. a. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmär-

täkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. raamattu 
 b. Kirotkaa Meeros, sanoo Herran enkeli, kiroamalla kirotkaa sen asukkaat, koska eivät 

tulleet Herran avuksi, Herran avuksi sankarien joukkoon. raamattu 
 c. Hän vastasi: ”Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sil-

lä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekal-
la sinun profeettasi.” raamattu 

 d. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitse-
malla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet. raamattu 

 e. Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan tei-
dän kanssanne, ennenkuin minä kärsin.” raamattu 

 f. Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne, jotka eduskuntaan on soutumiehiksi haluamalla halut-
tu. Heitä ei tunneta julkisuuden vaan arkiolemuksensa ja tekemisiensä kautta eikä heidän 
leipälajinaan ole lausuntojen antaminen niistä asioista, joista vähän tietävät. sk87 

 g. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan 
puhunut. raamattu 

 h. Sitten Herra sanoi Moosekselle: ”Vielä yhden vitsauksen minä annan tulla faraolle ja 
Egyptiin; sen jälkeen hän päästää teidät täältä. Ja kun hän todella päästää teidät, niin hän 
ajamalla ajaa teidät täältä...” raamattu 

 i. Sillä minä varoittamalla varoitin teidän isiänne silloin, kun minä johdatin heidät pois 
Egyptin maasta, ja olen varoittanut varhaisesta alkaen tähän päivään saakka sanoen: 
”Kuulkaa minun ääntäni”. raamattu 

 j. ... ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että mi-
nä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja minä annan teille kullekin tekojenne mu-
kaan. raamattu 

 k. Irlanti valitsi ratkaisukseen tyypillisen kehitysaluestrategian. Se alkoi hankkimalla 
hankkia maahan tietotekniikan yrityksiä. Niiden kustannuksia alennetaan, tuottavuutta 
kohotetaan ja ympäristöstä tehdään ”markkinahakuinen”. Maa mainostaa erityisesti hyviä 
tietoliikenneyhteyksiä, koulutusta ja työvoiman riittävyyttä – siis jokseenkin samoja asioi-
ta, joita korostetaan Suomen kehitysalueiden houkutellessa uusia yrittäjiä. sk87 

 l. Mutta kun Absalom pyytämällä pyysi häntä, päästi hän Amnonin ja kaikki muut kunin-
kaan pojat menemään hänen kanssansa. raamattu 

 m. Sillä Mooses on sanonut: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja: ”oka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, 
sen pitää kuolemalla kuoleman”. raamattu 

 
Esimerkeissä 1a–m vahvistava infiniittimuoto sijoittuu ennen pääverbiä, mutta sen sijaan 
tapauksessa 2 MA-infinitiivi tulee finiittiverbin jälkeen. Vaihtelu on tässä tapauksessa ilmauk-
sen perusmerkityksen eli intensifioinnin kannalta koko lailla merkityksetöntä. 
 

2.  Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. raamattu 
 
Toisaalta syntaktinen konteksti ja sanajärjestys voivat vaikuttaa tulkintaan. Adjektiivimäärittee-
nä (ja mahdollisesti myös predikatiivina) oleva fraasi tekemällä tehty viittaa epäaitouteen, 
teennäisyyteen ja väkinäisyyteen (3b). Näin se poikkeaa saman ilmauksen intensifioivasta 
käytöstä (3a). Esimerkin 3c laulamalla laulaa tulkitaan samoin ’laulaa tekniikan kannalta 
väkinäisesti, väkisin, epäaidosti’. Tapauksen 3d merkityksessä keskeistä on toiminnan tarkoituk-
sellisuus ja tahallisuus sekä väkipakolla tekeminen. 
 

3. a. Tehdä jotakin oikein tekemällä. NS s.v. tehdä A.II.6. ’suurella intensiteetillä, tosissaan’ 
 b. Tekemällä tehtyä viihdettä ’teennäistä, epäaitoa, väkinäistä, teeskenneltyä’. PS s.v. tehdä 

9. 
 c. Minun mielestäni tärkein oivallus äänialan laajentamisessa on se, että tajuaa sen, että lau-

laminen onkin itse asiassa vain puhumista eri äänenkorkeuksilla. Silloin, kun yrittää lau-
lamalla laulaa, peli on menetetty ja ääniala jää tosi kapeaksi.  
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  http://muusikoiden.net/keskustelu 20.6.2005 
 d. Meille on luomalla luotu kertakäyttökulttuuri rakentamiseen, vaikka olisi ollut mahdollis-

ta tehdä kunnolla. http://keskustelut.iltasanomat.fi 28.3.2008 
 e. Yksi syy lienee tämä IT-alan luomalla luotu lama. 
  www.iltasanomat.fi/arkisto 21.9.2003 
 
Tapaukset 3c ja d havainnollistavat rakenteita, joissa konstruktion jäsenten järjestyksen vaihta-
minen saattaa vaikuttaa merkitykseen. Jos MA-infinitiivi sijaitsisi näissä tapauksissa pääverbin 
jäljessä, ilmaukset luettaisiin herkästi tai ainakin voitaisiin lukea intensifioiviksi (yrittää laulaa 

laulamalla ’laulaa oikein urakalla’ jne.). Sitä vastoin esimerkin 3e NP:n etumääritteenä oleva 
luomalla luotu saa tulkinnan ’keinotekoisesti synnytetty’, eli sen tulkinta rinnastuu tapaukseen 
3b. 
 Konstruktion voi toteuttaa myös ”tavoitteluverbi”, jonka merkityksessä on keskeistä se, 
että subjekti pyrkii tavoitteeseen tai tulokseen (etsiä ja hankkia). Tekemisen tulkinta väkinäisek-
si syntyy herkästi sellaisissa yhteyksissä, joissa tavoittelun tulos ei ole mielekäs, mutta tulokseen 
tähdätään siitä huolimatta, niin että syntyy turhaa ponnistelua (4a). Intensifioituun, väkisin 
yrittämiseen voi liittyä myös esimerkiksi toimijan itsepäisyys (4b) samoin kuin teon itsetarkoi-
tuksellisuus (4c). 
 

4. a. Jo kahdessa ensimmäisessä osassa saattoi nauttia upeasti kaartuvista fraaseista, helmeile-
västä soinnista, huikeista trilleista ja juoksutuksista ja omaleimaisesta lyyrisyydestä. Häi-
käisevin näyttö Gothónin kyvyistä saatiin kuitenkin finaalissa. Uskomattoman nopea ja 
kirkas presto, onnellisesti keinahteleva menuetti ja pahaenteisenä alkanut, kuitenkin on-
nellisen loppukäänteen saanut paluu rondon pääaiheeseen todistivat sekä taiteellisesta 
kypsyydestä että täydellisyyttä hipovasta muusikkoudesta. 

   Jos etsimällä etsin jotain parantamisen varaa, se voisi olla astetta täyteläisempi ja sy-
vempi bassorekisteri. Tuohon on kuitenkin heti lisättävä, etten tiedä johtuiko ajoittainen 
ohuuden vaikutelma pianistista vaiko uusitusta Finlandia-salista. HS 28.2.1998 s. C 2 

 b. Poliittisesti Harri Holkeri on hakemalla hakenut – kuin vatupassilla – kokoomuksen kes-
kipisteen, jonne hän on leiriytynyt rakentamatta aitaa minnekään ja lähetellen savumerk-
kejä ukk-vuorille. sk75 

 c. Metropoli-lehdessä tuottelias runoilija Tommy Tabermann sanoo: ”Jos siitä tulee tauti 
niin, ettei osaa olla ilman julkisuutta, on se vaarallista ihan oman minuutensa takia 
...Herää helposti pelko, ettei enää pysykään julkisuudessa. Silloin sitä alkaa hankkia 
hankkimalla. Se ei tule enää luonnollisesti omista tekemisistä , vaan teot alkavat tähdätä 
vain julkisuuden saamiseen ...” Tämä on kohtalon malli, joka on helppo kuvitella . sk87 

 
Esimerkkien 5a ja b ilmaukset etsimällä etsiä ~ hakemalla hakea esiintyvät nollapersoonalau-
seessa. Nollapersoonalauseeksi on kiteytynyt ilmaustyyppi, jossa verbinä on modaalinen saada 
ja joka ilmaisee sallimista, esimerkiksi Sitä saa hakea. 
 

5. a. Yleisurheilukilpailuja kesällä tai jääpalloturnauksia talvella saa etsimällä etsiä. HS 
7.11.1996 s. B 1 

 b. Laman aikana Helsinki on kokenut ennen näkemättömän kahvilabuumin. Vielä 1980-
luvun puolivälissä sai Helsingissä hakemalla hakea kahvilaa. Nyt tilanne on toinen. Yli-
opisto 5/1998 s. 54 

 
Tällaisessa ilmauksessa puhuja sallii teon ymmärrettävästi siksi, että hän arvioi sen toteutumisen 
epätodennäköiseksi. Koska teko ei luultavimmin johda lopputulokseen, puhujan on mahdollista 
esiintyä rehvakkaana. 
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15 Konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN 

Konstruktiossa KASVAA KASVAMISTAAN verbin finiittiseen taivutusmuotoon liittyy saman verbin 
omistusliitteellinen minen-johdos, joka on yksikön partitiivissa. Perusaineistossa on konstrukti-
osta 27 esiintymää, joista ainakin ilmaus kasvaa kasvamistaan on selvä fraasi (liite 2, taulukko 
XII). Kerrallisia ilmauksia on 16. 
 Konstruktio on produktiivinen, mihin viittaa vahvasti se, että rakenteen voi muodostaa 
monenlaisista verbeistä. Konstruktion verbeinä esiintyy tyypillisesti liike- ja muutosverbejä, 
jotka ovat intransitiivisia (kasvaa, hidastua, laihtua). Nämä konstruktion verbit ovat aspektiltaan 
dynaamisia, duratiivisia ja imperfektiivisiä, eivätkä ne johda luontaisesti suorituksiin tai 
tulokseen. Toisaalta konstruktin voi muodostaa esimerkiksi kommunikaatioverbistä (puhua, 

toistaa). Lekseeminä voi olla myös dynaaminen, semelfaktiivinen, imperfektivinen verbi 
(toistaa, tivata), mutta tämä on marginaalisempaa. 
 L. Hakulinen ehdottaa tälle konstruktiolle nimeä kontinuatiivirakenne (1979: 590). 
Nimitys on varsin osuva, sillä aspektipiirteistä kontinuatiivisuus on keskeinen ilmauksen 
hahmotuksessa. Nimittäin kun konstruktiossa toistuu aspektiltaan dynaaminen, duratiivinen, 
imperfektiivinen verbi, ilmauksen aspekti vaihtuu duratiivisesta kontinuatiiviseksi. 
 Kontinuatiivisuus eli teon keston tai kestämän pidentyminen on pelkistetyimmillään 
havaittavissa kommunikaatioverbistä puhua tehdyssä ilmauksessa: elollistarkoitteinen subjekti 
pitää toimintaa yllä pitkään (1a). Kun teko jatkuu pitkään, tulee samalla myös ilmaistuksi 
toiminnan tuotoksen suuri määrä. Pitkäkestoisuus yhdistyy siis myös tuotoksen suureen paljou-
teen. Tapauksissa 1b ja c on aspektiltaan dynaaminen, semelfaktiivinen imperfektiivinen verbi 
(toistaa, tivata). Kun tällainen verbi toistuu, lause muuttuu aspektiltaan iteratiiviseksi: ilmauk-
sesta syntyy vaikutelma, että suhteellisen irralliset tekorupeamat seuraavat toisiaan. 
  

1. a. Hän [Faarao Ekhnaton] ei näet voinut laskeutua rauhassa vuoteelleen eikä uni tullut hänen 
silmiinsä, vaan hän käveli edestakaisin ja puhui puhumistaan Atonistaan ja näkyjensä 
valkeudesta ja kohotteli kouristelevasti käsiään uskoen lujasti, että hänen vallassaan oli 
vapauttaa maailma pelon ja pimeyden noituudesta. waltari 

 b. Enää he eivät voi taistella kuten honkarintaman vuosina minua vastaan. Heidän päinvas-
toin täytyy olla hyvää pataa minun kanssani, heidän täytyy toistaa toistamistaan, ettei 
heillä sinänsä ole mitään nykyistä presidenttiä vastaan, päinvastoin, mutta Suomella on 
liian konservatiivinen ja presidenttikeskeinen valtiosääntö, sitä pitää muuttaa. Mutta tä-
män maan asioista ei tule mitään ilman voimakasta presidenttiä. Kyllä minä silti demareita 
ymmärrän. skyttä 

 c. Soittaja oli sama mies joka oli puhunut nauhalla, tilannut palokunnan, tilannut ambulans-
sin - siitä ei ollut epäilystäkään, hän oli ehdottoman varma. Poliisit olivat pyörittäneet hä-
nelle nauhoja useita kertoja, viimeksi vielä sinä aamuna, tivanneet tivaamistaan eikö hän 
sittenkin tuntenut miestä. harjunpää. 

 
Konstruktion lekseeminä on hyvin usein muutosverbi: kasvaa, oheta, kaventua, nousta, vähetä, 
vaurastua (2a–k). Tällöin lauseessa on tyypillisesti 3. persoonan asiasubjekti (vrt. 2a ja f sekä 
3a–c). Muutos koskee subjektitarkoitteen olotilaa tai olemusta taikka sen sijaintia. Subjekti voi 
olla agentiivinen, niin että tekijä kontrolloi tapahtumaa, mutta tämä on marginaalista (2g). 
 

2. a. Mutta poikanen Samuel kasvoi kasvamistaan ja oli sekä Herralle että ihmisille otollinen. 
raamattu 

 b. Ihmisestä ei välttämättä tarvitse tehdä tarkkarajaista kategoriaa. Voidaan ajatella, että kä-
site ’ihminen’ ohenee ohenemistaan rajojaan kohti ja häipyy vähitellen kokonaan. leikola 

 c. Silloin kun valitsevan ihmisen vapaus vaihtuu sidonnaiseen arkeen, on nuoruus takana-
päin. Henkinen liikkumatila kaventuu kaventumistaan, urautuu uralla etenemiseksi, pel-
käksi oman edun tavoitteluksi. skyttä 
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 d. Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken tai-
vaan alla peittyivät. raamattu 

 e. Ja vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuu-
kautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. raamattu 

 f. Eipä voisi juuri keksiä keinotekoisempaa tutkimuksen esinettä kuin: mikä oli Toivolan Ju-
han suhde siihen kansallisten kärsimysten jaksoon, joka tunnetaan nimellä sortovuodet. 
Toivolan Juhan kärsimykset eivät siihen aikaan olleet juuri entistään kummempia eikä hän 
siinä maailmassa, jossa hän liikkui, muuallakaan nähnyt mitään erinomaisia kärsimyksiä. 
Talon isäntä nyt ainakaan ei kärsinyt, sillä hän vaurastui vaurastumistaan. Juhan tapai-
nen väki ei parhaalla tahdollakaan olisi päässyt selville, mikä Suomen ”kansan” asemassa 
nyt yhtäkkiä olisi ollut niin erinomaisen synkkää. klinge 

 g. Minun täytyy lähestymistäni lähestyä vasenta reunaa, jotta kommunistien ja minun vä-
liini ei mahtuisi kukaan paitsi kommunistit itse. skyttä 

 h. Tätä nykyä maailmankaikkeuden keskilämpötila on kolmisen astetta absoluuttisen nolla-
asteen yläpuolella. Niin kauan kuin se laajenee, lämpötila laskee - energiamäärän vähetes-
sä volyymiyksikköä kohden. Tämä laajenemisprosessi hidastuu hidastumistaan. Tieteel-
lä ei ole tänään vastausta kysymykseen, mitä sen jälkeen tapahtuu. Yksi mahdollisuus on, 
että laajeneminen pysähtyy, ja alkaa päinvastainen liike – Suuri Kokoon Vetäytyminen, 
vastakohtana Alkuräjähdykselle. sk87 

 i. ”Ois se vaan mainio semmoinen sukupolvenvaihdoseläke, että kun isä jäisi tehtaalta pois, 
poika pääsisi tilalle”, yksi murjaisee. ”Mutta olojen pitää olla sellaiset, että sinne ylipää-
tään viitsii mennä”, toinen jatkaa ajatusleikkiä. Huulta heitetään, tunnelma vapautuu va-
pautumistaan, ja illan edetessä keskustelu alkaa rönsyillä niin, että paneelin vetäjä joutuu 
lopulta pistämään sulun uusille puheenvuoropyynnöille. Karjalan korvessa kun ollaan, 
kaikilla vierailla on vielä kymmenien kilometrien automatka kotiin. sk87 

 j. Ja vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi 
vesi vähentyä. raamattu 

 k. Mutta tämä on tyhmää jo sen vuoksi, että silloin verotusviranomaiset tietävät kultasi mää-
rän, ja tästä on seurauksena, että kultasi laihtuu laihtumistaan maatessaan, kunnes sitä ei 
enää ole. waltari 

 
Muutos voi koskea myös ihmisen fyysistä habitusta; muutoksen kohde on lauseen subjekti. 
Tällaista muutosta osoittavat muun muassa verbit riutua, turvota ja kaljuuntua (3a–c). 
 

3. a. Kaiken tämän vuoksi Nefrititen oli helppo taivuttaa hänet, kun Ejen ja Horemhebin suun-
nitelmat kävivät ilmeisiksi ja farao Tutankhamon riutui riutumistaan sodan Syyriassa 
lähetessä loppuaan. waltari 

 b. Myös hänen reitensä [Faarao Ekhnaton] turpoavat turpoamistaan pöhöttyen muodotto-
miksi, kuten tiedät, niin ettei hän pian enää pääse liikkumaan. waltari 

 c. Ensi tammikuussa Lehtinen täyttää vasta 50 vuotta. Hän on mies, jolla on rahaa ja ystäviä 
ja vaikutusvaltaa ja vaimo ja poika ja koira ja veli, joka on loistava kokki, ja hieno auto ja 
paritalo ja kesämökki savusaunoineen, ja hän tehtailee kirjan vuodessa siinä kun toiset 
haaveilevat kolmattakymmnentä vuotta suuresta esikoisromaanistaan ja siinä kun toiset 
kaljuuntuvat kaljuuntumistaan, Lehtisen paksu otsatukka vain harmaantuu. HS-kl mar-
raskuu 1996 s. 12 

16 Konstruktio KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN 

Konstruktion KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN lekseeminä on transitiiviverbi tai transitii-
viseksi tulkittava verbi. Konstruktiossa on päästyä-vakio, jossa omistusliite vaihtuu tekijäper-
soonan mukaan [päästyäposs].  Vakiossa voi olla liitepartikkeli kin (1a). Vakion kaltaista 
infinitiivirakennetta (esim. Ikola 1974: 43–44) on kutsuttu vanhastaan temporaaliseksi lauseen-
vastikkeeksi (tai temporaalirakenteeksi), jossa infinitiivinä on passiivin TU-partisiipin partitiivi, 
joka vastaa temporaalista sivulausetta (kun, sitten kun). Finiittiverbin ilmaisema tekeminen 
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tapahtuu infinitiivirakenteen ilmoittaman tekemisen jälkeen: Syötyämme lähdimme liikkeelle 
’kun olimme syöneet lähdimme liikkeelle’.4 
 Muuttujia on kaksi: pääverbin ja sen kanssa samakantainen MA-infinitiivin elatiivi. MA-
infinitiivi osoittaa agentin olotilan ja elatiivi tilasta poistuman (korostamasta ’siirtyä korostami-
sen tilasta’). Subjekti on agentiivinen, inhimillistarkoitteinen, ja sen tekijäpersoona voi valikoi-
tua periaatteessa vapaasti, niin että tästä verbikonstruktiosta voi muodostaa myös yksipersoonai-
sen passiivin (1c ja d). Konstruktio on tässä kohdin samanlainen kuin NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ, 
mutta poikkeaa toisaalta konstruktiosta KASVAA KASVAMISTAAN. 
 Perusaineistossa on tästä konstruktiosta 6 toteutumaa, joista 4 on kerrallisia: korostaa 

korostamasta päästyä (2), puhua puhumasta päästyä, keskustella keskustelemasta päästyä, 
uhrata uhraamasta päästyä, näppäillä näppäilemästä päästyä. Sanastettuja esimerkkejä on 
jokunen. Konstruktio on käytettävissä olevan aineiston nojalla produktiivinen, ja se karttuu 
ainakin jonkin verran. 
 Konstruktion lekseeminä on dynaaminen, duratiivinen, imperfektiivinen verbi. Tällaisen 
verbin toistossa duratiivisuudesta tulee kontinuatiivisuutta, mikä havaitaan vertaamalla toistoil-
mausta ei-toisteiseen ilmaukseen. Konstruktio on aspektiltaan paljolti samanlainen kuin 
konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN. Toisaalta on huomattava tämän konstruktion yhteys 
distributiivisuuteen ja iteratiivisuuteen. Ilmaushan hahmotetaan oikeastaan toistuvina sykleinä ja 
tilasiirtyminä pikemminkin kuin tasajatkuisena tilana: korostaa korostamasta päästyään ’siirtyä 
korostamisen tilasta uuteen korostamisen tilaan’. 
 Niin kuin todettua konstruktio KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN ilmaisee kon-
tinuatiivisuutta, ja hyödyllistä on verrata sen käyttöä toiseen kontinuatiivirakenteeseen, nimittäin 
konstruktioon KASVAA KASVAMISTAAN. Olennaista merkitysten eron kannalta vaikuttaa olevan 
se, että konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN muodostetaan tyypillisesti muutosverbistä (kasvaa, 
vähetä, nousta, vaurastua). Tällaisten verbien subjekti ei ole varsinaisesti (agentiivinen) tekijä, 
vaan usein myös elollisen tekijän tapauksessa passiivinen muutoksen kohde. Konstruktion 
KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN lekseeminä sitä vastoin on transitiiviverbi ja tekijänä 
inhimillistarkoitteinen, agentiivinen subjekti, joka hyvin korostuneesti pitää toimintaa käynnissä. 
 

1. a. Uimosen talouspoliittiset väitteet ovat usein epätarkkoja ja virheellisiä eikä hänen asian-
tuntemuksensa taso oikein ole sopusoinnussa hänen tyylinsä korskeuden kanssa. Näitä yk-
sityiskohtia ei kannata ruotia kovin paljon, mutta kannattaa kysyä, miten perusteltu on 
Uimosen perusviesti eli valtion velan jättimäisyys. Uimonen korostaa korostamasta 
päästyäänkin saamaa kuin HS:n kolumneissaankin: valtionvelka on valtava ongelma, 
jonka vuoksi meidän tulisi edelleen olla kriisitunnelmissa. Useimmat taloustieteilijät suh-
tautuvat valtionvelkaan kuitenkin Uimosta ja poliitikkoja tyynemmin, koska kansantalou-
dellisesti olennainen velka/bkt -suhde on ollut laskussa jo lähes kolmen vuoden ajan. Ka-
nava 9/1998 s. 545 

 b. Harbour korostaa korostamasta päästyään, että tulevaisuudessa autoalan kilpailu rat-
kaistaan yhä useammin jakeluketjussa ja sen loppupäässä eli vähittäismyynnissä ja jälki-
markkinoilla. SK 11/1998 s. 24 

 c. Radion sinfoniaorkesterin kuuleminen Kulttuuritalolla heti kaupunginorkesterin jälkeen 
auttoi ymmärtämään, minkä vuoksi tenniksen maailmassa puhutaan puhumasta päästyä 
sisä- ja ulkokenttäspesialisteista. RSO soitti sille tutulla lavalla nimittäin niin hyvin, että 
HKO olisi hävinnyt sille tennisnumeroin 6–0, 6–0. HS 23.3.1997 s. B 4 

 d. Nyt keskustellaan keskustelemasta päästyä, mutta siitä puuttuu oikea arvojärjestelmä, 
arvohierarkia. kurjensaari 

                                                 
4 Periaatteessa mahdollinen toistorakenne on niin ikään temporaalirakenteen sisältävä tyyppi Sanon sanottuanikin 
’sanon senkin jälkeen kun olen jo sanonut ’, mutta se on marginaalinen. Se rinnastuu tehtävältään konstruktioon 
KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN. 
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 e. ”Totisesti”, Hän sanoi, ”totisesti jumalat ovat oikullisia. Ammonille olen uhrannut uh-
raamasta päästyäni, hänen ylipappiaan olen kumartanut isänäni, ylimpänä rakentajana 
olen hukuttanut Egyptinmaan hänen temppeleihinsä, mutta korkeintaan Seth kaikkine pa-
holaisineen minua siitä kiittää.” waltari 

 f. Tuo piipoo-piipoo on merkki siitä, ettei sinulla ole äänentaajuusnäppäinpuhelinta, vaan 
joku ikivanha toisenlainen. – En tiedä, millainen puhelin minulla on, mutta sen tiedän 
vuorenvarmasti, että eroan kerhosta, jonka eteen täytyy tehdä näin hemmetisti töitä. En aio 
alistua näppäilemään näppäilemästä päästyäni saadakseni kirjan tilatuksi tai tilauksen 
peruutetuksi. Tämä on ihan lällärihommaa, tämä. Sitä paitsi en edes ajatellut tilata jotain 
tai peruuttaa jotain. sk87 

 
Semanttisen hahmotuksen kannalta on keskeistä se, että konstruktio KOROSTAA KOROSTAMASTA 

PÄÄSTYÄÄN hahmottaa tasajatkuisen prosessin sijasta ikään kuin toistuvia rajattuja ja loppuun 
saatettuja osaprosesseja. Sekä vakio että MA-infinitiivi vaikuttavat ilmauksen hahmotukseen. 
Vakio päästyä on syntynyt päästä-verbistä, ja sitä on tarkasteltava erikseen, jotta toistokonstruk-
tion aspektia ja tehtäviä voi selittää. Verbi päästä ilmentää siirtymää (olo)tilasta toiseen. 
Siirtymä voidaan jakaa lähtö- ja tulotilaksi. Siirtymän lähtötila voi olla puhujan näkökulmasta 
epätoivottava ja uusi tila vastaavasti toivottu tai tavoiteltu. Monet päästä-verbin muodostamat 
fraasit havainnollistavat tällaista emotionaalista asetelmaa: päästä eroon ~ rauhaan ~ ahdistuk-

sesta ~ väsymyksestä ~ pinteestä ~ pulasta ~ pälkähästä.  
 

2.  Päästyäsi siivoamasta ~ siivoamasta päästyäsi juodaan kahvit. 
 
Verbi päästä, johon liittyy elatiivimuotoinen MA-infinitiivi (tai siihen rinnastuva mA-
substantiivijohdos), havainnollistaa vastaavanlaista olotilanmuutosta (2). Siivoamisen tila on 
”epätoivottava”, ja se tavallaan estää tulotilan toteutumisen. Toistokonstruktion takajäsenen ja 
vakion yhdistelmä KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN kuvaa vastaavanlaisen tilanteen: tulotila 
toteutuu, kun puhuja on siirtynyt MA-infinitiivin kuvaamasta tilasta pois. Vakion merkitys 
vastaa temporaalista sivulausetta (päästyään ’kun on päässyt’), ja toistokonstruktio hahmottaa 
finiittiverbin vaikutuksesta tilanteen niin, että puhuja palaa tai joutuu palaamaan MA-infinitiivin 
ilmaisemaan tilaan aina uudestaan. Kun esimerkkiä 1a mukaillen sanotaan Uimonen korostaa 

korostamasta päästyäänkin samaa, kuvastuu tilanne sellaisena, että tekijä on suorittanut 
loppuun monta korostamisrupeamaa, mutta tilanne jatkuu imperfektiivisenä: ’kun x on päässyt 
korostamisen tilasta, x palaa ~ joutuu palaamaan takaisin korostamisen tilaan’. 
 Palaamisesta takaisin lähtötilaan syntyy ilmauksia yhdistävä merkitys: se tekee konstruk-
tion merkityksestä distributiivisen, mutta samalla merkitys lähenee myös iteratiivisuutta. 
Ilmaukset ovat käytön kannalta yleisesti ottaen emfaattisia; niissä korostetaan verbin toiston 
avulla objektin sisällön merkittävyyttä (1a ja b). Toisaalta MA-infinitiivin ja vakion vaikutus 
näkyy myös affektisissa merkityksissä. Tapauksesta 1d välittyy sellainen puhujan asenne, ettei 
lähtötilaan sopisi enää palata. Esimerkissä 1e korostuu tekijän hyödytön ponnistelu: tekijä on 
palannut toistuvasti uhraamisen tilaan, mutta tilanne ei ole johtanut suotuisaan tulokseen. 

17 Jakson V kokoava katsaus 

Kokoan tässä luvussa yhteen keskeiset asiat sijapredikaattikonstruktioiden rakenteellisista, 
semanttisista ja funktionaalisista ominaisuuksista. Ensiksi käsittelen sijapredikaattikonstruktioi-
den produktiivisuutta, sitten paneudun toiston funktioihin.  
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17.1 Sijapredikaattikonstruktioiden produktiivisuus  

Konstruktion produktiivisuus tarkoittaa konstruktin muodostuksen säännöllisyyttä ja kattavuutta 
tietyn sanaluokan sanasta. Kaikki sijapredikaattikonstruktiot ovat erikoiskonstruktioita, eli 
konstruktion voi toteuttaa vain yhden sanaluokan lekseemi. Tämä periaatteellinen seikka erottaa 
sijapredikaattikonstruktiot monista konnektiivikonstruktioista, joissa on puolestaan runsaasti 
yleiskonstruktioita (vrt. esim. X ja X). 
 Se, että konstruktio karttuu jostakin sanaluokasta, ei tarkoita sanaluokan sanojen kattavaa 
sovellettavuutta, vaan konstruktiot valikoivat lekseeminsä tosiasiassa paljon suppeammasta 
sanaluokan osajoukosta. Esimerkiksi produktiivinen konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ karttuu 
ainoastaan laskettavista substantiiveista, SUURISTA SUURIN relatiivisista johtamattomista 
perusadjektiiveista jne. 
 Konstruktioiden produktiivisuuden kriteerinä olen käyttänyt ennen kaikkea kerrallisten 
ilmausten määrää perusaineistossa, mutta muukin tieto ilmausten käytöstä on otettava huomioon 
jo senkin vuoksi, että joistakin konstruktioista on vähän esiintymiä perusaineistossa. Toisaalta 
taas tutkimusaineiston kerrallisiin ilmauksiin saattaa osua satunnaistekijöiden takia aivan selviä 
fraaseja, niin ettei kerrallinen esiintyminen sinänsä tarkoita ei-fraasimaisuutta ja päinvastoin. 
Tällainen on esimerkiksi konstruktiossa PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN fraasi sanasta sanaan, joka esiintyy 
perusaineistossa tasan kerran, vaikka se on täysin kiteytynyt ilmaus. Ilmauksen tekstifrekvenssiä 
voi toiselta puolen nostaa sen yleisyys tietyssä tekstilajissa (esim. raamatullinen polvesta 

polveen). Sekin on otettava huomioon, että fraasi saattaa muuten vain olla erityisen yleinen 
(laidasta laitaan). 
 Produktiivisuuden luonnehdinta on karkeistava, tendenssejä kuvaava ja osittain spekula-
tiivinen. Tarkan kuvan piirtäminen vaatisi seikkaperäisiä lisätutkimuksia ja tilastomenetelmiä 
sekä osittain toisentyyppistä aineistoa. Konstruktion produktiivisuudessa voi myös olla kieli-
muoto ja tekstilajikohtaisia eroja. Lisäksi epäproduktiiviset konstruktiot voivat tuottaa satunnai-
silmauksia analogiatapauksina, ja raja epäproduktiivisen ja lievästi produktiivisen konstruktion 
välillä on ajoittain häilyvä. 

17.1.1 Produktiivisuus konstruktioittain  

Luonnehdin seuraavaksi kunkin konstruktion produktiivisuutta. Luonnehdinnassa on ilmoitettu 
konstrukteja muodostava spesifinen sanatyyppi. Produktiivisiksi olen luokittanut konstruktiot, 
joihin tulee de facto uusia ilmauksia. Produktiivisuuden astetta on koko kieli huomioiden vaikea 
arvioida selviä tapauksia lukuun ottamatta, ja siksi karttuvuuden asteen luonnehdintoihin on 
suhtauduttava pitäen mielessä aineisto ja tutkimusmetodi. Karttuvuudesta on käytössä kaksi 
mainintaa: ”karttuu” ja ”karttuu jonkin verran”. Näistä ilmaus ”karttuu” viittaa laajaan joukkoon 
eriasteisesti produktiiveja konstruktioita. Luonnehdinta ”karttuu jonkin verran” on käytössä 
silloin, kun olen arvioinut ilmausten karttumisen vähäiseksi. 
 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista, joskin 

menettää alaa rinnakkaiskonstruktiolle PÄIVÄSTÄ toiseen, joka on 
absoluuttisesti yleisempi ja produktiivisempi konstruktio. 

 
OVELTA OVELLE  Produktiivinen, karttuu jonkin verran laskettavista substantiiveis-

ta, joskin menettää alaa rinnakkaiskonstruktiolle OVELTA toiselle, 
joka on absoluuttisesti yleisempi ja produktiivisempi konstruktio. 

 
PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ  Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista. 
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KÄSI KÄDESSÄ  Epäproduktiivinen. 
 
ILTA ILLAN jälkeen Produktiivinen, karttuu jonkin verran karttuva laskettavista 

substantiiveista, joskin menettää alaa rinnakkaiskonstruktiolle IL-

TA toisensa jälkeen, joka on absoluuttisesti yleisempi ja produk-
tiivisempi konstruktio. 

 
TAIDE TAITEEN vuoksi Produktiivinen, karttuu jonkin verran lähinnä abstraktisista 

substantiiveista. 
 
SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa  Epäproduktiivinen. 
 
TALO TALON vieressä Epäproduktiivinen. 
 
POTUT POTTUINA  Epäproduktiivinen. 
 
SILMÄ SILMÄSTÄ Epäproduktiivinen. 
 
KUNINGASTEN KUNINGAS  Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista, joskus myös 

ei-laskettavista. 
 
EI TIPAN TIPPAA Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista. 
 
PIENEN PIENI Epäproduktiivinen. 
 
TUTTUAKIN TUTUMPI Produktiivinen, karttuu relatiivisista, johtamattomista perusadjek-

tiiveista, inen-adjektiiveista ja VA-partisiipeista  
 
SUURISTA SUURIN Produktiivinen, karttuu jonkin verran relatiivisista, johtamattomis-

ta adjektiiveista. 
 
NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ Produktiivinen, karttuu sekä intransitiivisista että transitiivisista 

agentiivisen subjektin saavista verbeistä, joiden osoittama proses-
si on intensifioitavissa. Yksipersoonainen passiivi on myös mah-
dollinen. 

 
KASVAA KASVAMISTAAN Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä, eritoten intransi-

tiivisista. Tyypillinen lekseemi on muutosverbi, jolloin konstruk-
tio osoittaa subjektiin kohdistuvaa kontinuatiivista muutosta (kas-

vaa kasvamistaan, lisääntyy lisääntymistään ). 
 
KOROSTAA KOROSTAMASTA  
PÄÄSTYÄÄN Produktiivinen, karttuu jonkin verran transitiiviverbeistä. 

Yksipersoonainen passiivi on myös mahdollinen. 

17.1.2 Hypoteesi produktiivisuudesta ja fraasiutumisesta  

Fraasiutuminen tarkoittaa konstruktin kiteytymistä fraasiksi. Fraasiutuminen johtuu paljolti 
konstruktion käyttöyleisyyden kasvusta, mikä lisää sen tunnettuutta puheyhteisössä. Kuten 
moneen kertaan todettua fraasiutuminen on asteilmiö, minkä vuoksi käy ymmärrettäväksi, ettei 
sijapredikaattikonstruktioissa olevia fraaseja voi koota täydellisen luettelon muotoon. 



 - 125 - 

 Teoreettisesti kiinnostava kysymys on konstruktion produktiivisuuden (toisin sanoen 
uusmuodosteiden määrän), ilmausten tekstifrekvenssin ja fraasien välinen suhde. Siihen voi 
ottaa periaatteellisesti kantaa muutamien substantiivilla järjestyvien sijapredikaattikonstruktioi-
den avulla. Sijapredikaattikonstruktioiden produktiivisuutta arvioitaessa on otettava ensin 
puheeksi muuan morfologiseen produktiivisuuteen liittyvä ilmiö. Kielten taivutustyyppien 
produktiivisuudesta on nimittäin pantu merkille kaksi tendenssiä (Baayen 1994: 467; Nikolaev–
Niemi 2008: 537). Ensiksikin produktiivisten taivutustyyppien käyttöyleisyys on keskimäärin 
pieni ja epäproduktiivisten suuri. Toiseksi produktiivinen taivutustyyppi on yleensä laajempi 
kuin epäproduktiivinen. 
 Taivutustyypin käyttöyleisyyden ja koon (laajuuden) välillä on tilastollisesti erittäin 
merkitsevä korrelaatio. Vaikka tyypin yleisimmän jäsenen tekstifrekvenssi on produktiivisissa 
taivutustyypeissä suurempi kuin epäproduktiivisissa tyypeissä, produktiivisen taivutustyypin 
käyttöyleisyyden mediaani on kuitenkin pienempi. Tämä selittyy pienitaajuuksisilla sanoilla, 
joita on paljon enemmän produktiivisissa kuin epäproduktiivisissa taivutustyypeissä. (Nikolaev–
Niemi 2008.) 
 Taivutustyyppien produktiivisuudesta tehdyt havainnot käyvät hämmästyttävän selvästi 
yksiin parin toistokonstruktion käyttäytymisen kanssa, vaikka ilmiöt tuntuvat äkkipäätä kaukai-
silta toisilleen. Liitteestä 1 havaitaan, että kahdessa yleisimmässä konstruktiossa (PÄIVÄSTÄ 

PÄIVÄÄN ja PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ) konstruktien käyttötaajuuden mediaani on 1. Tähän on selvä syy: 
produktiivisessa konstruktiossa on toistuvia ilmauksia, käytännössä fraaseja, mutta toisaalta 
konstruktio tuottaa runsaasti uusia, kerrallisia ilmauksia. Suuntaus näkyy vielä paljon selvemmin 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN -konstruktion rinnakkaiskonstruktiossa PÄIVÄSTÄ toiseen, joka on toistokon-
struktiota produktiivisempi (ks. liitteen 2 taulukkoa II). 
 Epäproduktiivisessa konstruktiossa asia näyttäytyy odotuksenmukaisesti käänteisenä. 
Konstruktit ovat fraaseja ja niitä on absoluuttisesti vähän. Fraasit esiintyvät keskimäärin 
kuitenkin sangen usein, minkä tähden toteutumien käyttöyleisyyden mediaani on korkea. 
Tällainen konstruktio on KÄSI KÄDESSÄ. 
 Tämän lainalaisuuden asema syntaktisissa konstruktioissa vaatisi tietysti tarkempaa 
selvittelyä ja laskennallisia menetelmiä, mutta hypoteesin tueksi on näyttöä avoimessa korpuk-
sessa. Tarkasteltakoon konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ kerrallisia ilmauksia, jotka esiintyvät 
perusaineistossa ja joiden tekstifrekvenssi on 1. Valitsin näistä kerrallisista ilmauksista umpi-
mähkään neljä, ja selvitin niiden käyttöyleisyyttä avoimessa korpuksessa (Google-haku tammi-
kuussa 2009): budjetti budjetilta 9, elokuva elokuvalta 355, pallo pallolta 452, runo runolta 

555. Fraasin päivä päivältä esiintymismäärä, 123 000, kannattaa mainita vertailun vuoksi, jotta 
harvoin esiintyvien ilmausten määrän pystyy suhteuttamaan sekä fraasien käyttöyleisyyteen että 
konstruktion laajuuteen. 
 Konstruktio KÄSI KÄDESSÄ on puolestaan epäroduktiivinen, ja sen toteutumat ovat 
fraaseja. Näiden esiintymismäärät Google-hakuna tammikuussa 2009 ovat seuraavat: käsi 

kädessä 137 000, kaikki kaikessa 44 500, vieri vieressä 10 700 ja kylki kyljessä 9 700. Havai-
taan, että frekvenssiltään pienin epäproduktiivisen konstruktion fraasi (kylki kyljessä 9 700) on 
avoimessa korpuksessa melkein kaksikymmentä kertaa niin yleinen kuin konstruktion PÄIVÄ 

PÄIVÄLTÄ yleisin toteutuma (runo runolta 555) siitä umpimähkään valituista, perusaineiston 
kerrallisten ilmausten joukosta, jota äsken kuvasin. Konstruktion KÄSI KÄDESSÄ fraasien 
käyttöyleisyyden mediaani on lisäksi korkea (27 600). Toisaalta taas yleisimmän fraasin 
esiintymismäärät ovat samassa suuruusluokassa kummassakin konstruktiossa: päivä päivältä 
123 000, käsi kädessä 137 000. 
 Nämä havainnot eivät tietenkään kerro mitään lopullista ja varmaa selvästi produktiivi-
sen ja epäproduktiivisen syntaktisen konstruktion suhteista, vaan asia kaipaa jatkoselvittelyä. 
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Sen verran paljastavia luvut kuitenkin ovat, että ne kelpaavat työhypoteesiksi myös tuonnempa-
na tässä työssä. Produktiivisuuden, epäproduktiivisuuden ja konstruktioiden ilmausmäärien 
kehityssuunnat ovat ilmeiset. 
 Summa summarum produktiiviset konstruktiot tuottavat uusia ilmauksia, mutta toiselta 
puolen niissä on myös paljon fraaseja. Konstruktion sisäisessä tarkastelussa konstruktien status 
vaihtelee melkoisesti. Tällaisia konstruktioita ovat paljon toteutumia sisältävät PÄIVÄSTÄ 

PÄIVÄÄN ja PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ. Perusaineistossa on uusmuodosteita sangen paljon, mutta fraasien-
kin määrä on suhteellisesti suuri ja fraasit toistuvat aineistossa herkästi. Usein esiintyviä 
ilmauksia ovat esim. päivästä päivään ja päivä päivältä. Erityisen herkästi toistuvat luultavasti 
ne fraasit, joiden lekseemi kuuluu laajaan morfologiseen perheeseen (ks. lukua 1.3.1).  
 Toisen ääripään muodostaa konstruktio, jossa on vain fraaseja. Tyypillinen tapaus on 
KÄSI KÄDESSÄ, jonka keskeiset fraasit ovat käsi kädessä, vieri vieressä ja kylki kyljessä. Näiden 
keskimääräinen esiintymisyleisyys on korkea. Toistuminen kielenkäytössä pitää fraasit voimis-
saan. Ellei samaan ilmaisutehtävään ole kilpailevaa konstruktiota, fraasit säilyvät kielenkäytössä 
muuttumattomana pitkään, vaikka konstruktiolla ei ole produktiivisuuden tuottamaa näkyvyyse-
tua. 
 Sijapredikaattikonstruktioista on vielä otettava erityistapauksena puheeksi toinen-sanan 
asema konstruktioissa. Niin kuin on käynyt ilmi, toinen-sanan muovaamat konstruktiot ovat 
yleisempiä ja selvästi produktiivisempia kaikissa niissä tapauksissa, joissa ilmaustyyppiä 
esiintyy toistokonstruktion rinnakkaistapauksena. Tällaisia konstruktioita ovat PÄIVÄSTÄ toiseen, 
OVELTA toiselle ja ILTA toisensa jälkeen.  
 Nämä konstruktiot havainnollistavat erityisen konkreettisesti sitä, että morfologisen 
perheen koolla on keskeinen merkitys konstruktioiden ja fraasien synnyssä. Sana toinen eri 
taivutusmuodoissaan on konstuktion kiintokomponentti. Yksi sana käy moneen paikkaan ja 
vähentää osaltaan syntaktisen prosessoinnin tarvetta. Ja tämä taas tekee sanasta yleisen ja 
laajentaa samalla sen morfologista perhettä. Paljolti tästä syystä sanan toinen muovaamat 
konstruktiot vievät käyttöalaa vastaavilta toistokonstruktioilta. 
 Toisaalta vastavoimana tälle suuntaukselle toimii se, että varsinkin taajakäyttöisissä 
toistokonstrukteissa esiintyy sellaisia lekseemejä, joilla on niin ikään laaja morfologinen perhe 
(päivä, pää jne.). Tietyt toistokonstruktiot pitävät kiinni paikastaan taajaan toistuvien fraasiutu-
neiden pistokkaittensa avulla. 

17.2 Toiston tehtävät  

17.2.1 Emfaattinen toisto  

Emfaattinen toisto tarkoittaa sitä, että leksikaalisen toiston avulla puhuja antaa jollekin kielelli-
selle elementille tai sekvenssille muita suuremman huomioarvon. Emfaattinen toisto on 
korostamiseen käytettävää toistoa, jonka tavoitteena on esimerkiksi vakuuttelu, tähdentäminen ja 
sanottavan painokkuuden lisääminen. Sijapredikaattikonstruktioissa on jonkin verran emfaatti-
sessa funktiossa käytettävää toistoa. 
 Konstruktio TAIDE TAITEEN vuoksi ja varsinkin iskusanana käytettävä fraasi taide taiteen 

vuoksi on emfaattinen. Se korostaa taiteen itsearvoa: taiteen tarkoitus on taide itse, eikä sillä saa 
olla mitään muita päämääriä. Kieltohakuinen toistokokonstruktio EI TIPAN TIPPAA on emfaatti-
seen tehtävään valautunut erikoisrakenne. Sen avulla korostetaan NP-paljouden puutetta tai 
vähäisyyttä, usein konstrastoivassa lausekontekstissa: Ukraina istui kahdeksan minuuttia 

jäähyllä, mutta Suomi ei saanut maalin maalia. Lähitapauksista mainittakoon semanttis-



 - 127 - 

partiaalisen toistoon perustuva emfaattinen kieltohakuinen fraasi yhtään mitään. Se on toisto-
konstruktion vastine käsiteltäessä jaollisia paljouksia (Hän ei tiedä tästä asiasta yhtään mitään). 

17.2.2 Intensifioiva toisto 

Sijapredikaattikonstruktioissa on runsaasti intensifioivaa toistoa. Intensifioiva toisto on kielelli-
nen keino, jossa leksikaalisen toiston avulla kasvatetaan teon voimaperäisyyttä tai ominaisuuden 
astetta. Intensifiointi voi koskea periaatteessa verbiprosesseja, adverbeja ja adjektiiveja. Täten 
kaikki adjektiivikonstruktiot intensifioivat, niin kuin adjektiivintoisto yleensäkin. Verbikon-
struktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ intensifioi, kun sen sijaan muut verbikonstruktiot ilmentävät ennen 
kaikkea kontinuatiivisuutta. 
 Adjektiivin muodostamia sijapredikaattikonstruktioita on kolme: PIENEN PIENI, TUTTUA-

KIN TUTUMPI ja SUURISTA SUURIN. Konstruktiot eivät ole samakäyttöisiä, ja niiden syntaktinen 
distribuutio vaihtelee. Konstruktion PIENEN PIENI toteutumat ovat pääosin fraaseja (suuren suuri, 
pienen pieni, hienon hieno), joskin rakenteen voi periaatteessa muodostaa lyhyistä, skalaarisista 
perusadjektiiveista. Ilmaus esiintyy tyypillisesti adjektiivimääritteenä (pienen pieni terävä lasten 

lelu), mutta toisaalta esimerkiksi fraasi hienon hieno esiintyy myös predikatiivina: Raja on 

hienon hieno. Fraasi suuren suuri esiintyy predikatiivina, mutta käytännössä vain kielteisissä 
lauseissa, jolloin se vähättelee: Se ei ole suuren suuri. 
 Konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI sitä vastoin on produktiivinen, vaikkakaan ei kovin 
karttuva. Konstruktin voi muodostaa perusadjektiivien lisäksi myös esimerkiksi inen-
adjektiiveista (perinteistäkin perinteisempi) partisiipeista (naurettavaakin naurettavampi). 
Konstruktio TUTTUAKIN TUTUMPI esiintyy muiden rakenteiden tapaan adjektiivimääritteenä 
mutta toisaalta myös predikatiivina: Espoo oli vaisuakin vaisumpi. Toteutumia esiintyy muissa 
funktioissa, muun muassa adverbiaalitäydennyksenä: Tulevaisuus näytti mustaakin mustemmal-

ta. Konstruktiolla TUTTUAKIN TUTUMPI ei ole polaarisen morfeemin kaan sisältävää varianttia, eli 
konstrukti on aina myöntömuotoinen. 
 Konstruktion SUURISTA SUURIN toteutumia syntyy relatiivisista, johtamattomista adjektii-
veista periaatteessa vapaasti: huonoista huonoin, hienoista hienoin, hulluista hulluin, nopeista 

nopein. Konstruktit esiintyvät sekä adjektiivimääritteinä että predikatiiveina: pienistä pienin 

koira, Idea on hulluista hulluin.  
 Sijapredikaatin avulla järjestyviä verbintoistokonstruktioita on kolmenlaisia: NÄKEMÄL-

LÄ NÄHDÄ, KASVAA KASVAMISTAAN ja KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN. Konstruktio 
NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ intensifioi. Se on produktiivinen agentiivista tekijää edellyttävistä verbeistä, 
joiden osoittama prosessi on intensifioitavissa (lyödä, kirota, tyhjentää, hankkia). Ilmauksen voi 
muodostaa sekä intransitiivi- että transitiiviverbeistä, tyypillisemmin kuitenkin transitiiviver-
beistä. Yksipersoonainen passiivi on mahdollinen: Töitä tehdään oikein tekemällä. 
 Sanajärjestys ja syntaktinen konteksti luovat tapauksittain myös muita kuin puhtaita 
intensifioituja merkityksiä. Esimerkiksi ilmaus Tehdä oikein tekemällä saa merkityksen ’suurella 
intensiteetillä, tosissaan’, kun sen sijaan tekemällä tehtyä viihdettä saa luennan ’teennäinen, 
epäaito, väkinäinen, teeskennelty viihde’. Tietyt transitiiviverbi-ilmaukset korostavat niin ikään 
teon epäluonnollisuutta, mutta näissä on keskeistä tarkoituksellisuus ja tahallisuus: Meille on 

luomalla luotu kertakäyttökulttuuri rakentamiseen. 
 
Intensifiointi ja distributiivisuus  
 
Verbiprosessin intensifioinnissa teon voimaperäisyys aikayksikköä kohti kasvaa. Intensifiointi ei 
synny itsestään, vaan se edellyttää agentiiviselta toimijalta aktiivista tehon nostoa. Toisaalta 



 - 128 - 

intensifioinnin piiriin tai ainakin sen lähitapaukseksi voi lukea myös spatiaalisen tilan miehitty-
misen ”tiivistämisen”. 
 Tällaista intensifioivaa toistoa on monissa substantiivikantaisissa distributiivisissa 
fraaseissa, jotka ovat lauseessa adverbiaalitäydennyksinä tai adverbiaalimääritteitä. Fraasit vieri 

vieressä manipuloi tyypillisesti rajaamatonta monikollista joukkoa, mikä näkyy morfosyntaksis-
sa NP:n partitiivisijana: Viinakauppoja on slummialueilla vieri vieressä. Tällöin korostuu 
olioiden välinen spatiaalinen tiiviys ja olioiden suuri määrä ’paljon olioita aivan kiinni toisis-
saan’. Fraasi vieri vieressä siis tavallaan ”intensifioi” spatiaalisen tilan miehittymistä. Sitä 
vastoin fraasiin kylki kyljessä ei oikopäätä liity samanlaista spatiaalisen tiiviyden hahmotusta 
kuin fraasiin vieri vieressä. Tiiviyden korostamiseen käytetään astetta ilmaisevaa sanaa: Teltassa 

nukutaan tiiviisti kylki kyljessä. 
 Fraasi vieri viereen on vieri vieressä -ilmauksen tulosijainen vastine. Sekin intensifioi 
tilaa ’aivan vierekkäin’: Vanhan Rauman vieri viereen rakennetut puutalot. Fraasi kylki kylkeen 
on puolestaan fraasin kylki kyljessä tulosijainen vastine. Kylki kylkeen intensifioi tilaa sikäli, että 
oliot ovat tiiviissä kosketuksessa toisiinsa: kylki kylkeen rakentamisesta tulee asukkaille tuntuvia 

säästöjä. 
 Postpositiokonstruktioista TALO TALON vieressä kuuluu vieri-fraaseihin. Fraasi vieri 

vieressä on sen lähitapaus sekä rakenteellisesti että semanttisesti. TALO TALON vieressä -
konstruktion NP on yksiköllinen (Varastossa oli hylly hyllyn vieressä), fraasiin vieri vieressä 
liittyvä NP on tyypillisesti monikollinen (pankkeja vieri vieressä). Konstruktio TALO TALON 
vieressä on periaatteessa kaksikasvoinen. Se voi hahmottaa kahden olion välisen relaation, 
mutta käytännössä se manipuloi useamman olion monikollista paljoutta. Niinpä ilmauksesta 
Varastossa oli hylly hyllyn vieressä välittyy se kuva, että hyllyjä on spatiaalisessa tilassa tiiviinä 
muodostelmana. 
 Yksittäisissä fraaseissa on intensifioivia ilmauksia. Fraasi rinta rinnan intensifioi 
varsinkin ekspressiivisissä kielenkäyttötilanteissa, kun kamppailu- tai kilpailutilanteessa 
kuvataan täpäryyttä, tasaväkisyyttä ja hilkullaoloa: Juoksivat tulevat maalisuoralle rinta rinnan 
’aivan rinnakkain’. Fraasi perä perää voi niin ikään intensifioida ’aivan peräkkäin’: Ruutu 

vetäisi kaksi kiekko perä perää kohti katsomoa yli pleksin 
 Fraasit tämän tästä ja tuon tuosta(kin) ovat distributiiveja, jotka intensifioivat tapahtu-
man toistumista ’hyvin usein’: Virheitä sattuu tämän tästä; Neuvottelut ovat katkeamispisteessä 

tuon tuosta. Fraasit tämän tästä ja tuon tuosta(kin) ovat fraasin aika ajoin antonyymeja, 
ilmoittaahan aika ajoin vastaavasti tekemisen harvaa spesifioimatonta taajuutta. Fraasi paikka 

paikoin on vastaava ilmaus spatiaalisella tulkinta-alueella.     

17.2.3 Affektinen toisto   

Konstruktion ILTA ILLAN jälkeen ~ perään käytössä on affektisia piirteitä eritoten silloin, kun 
ilmaus hahmotetaan aspektiltaan iteratiiviseksi. Temporaalinen fraasi kerta kerran jälkeen liittyy 
tyypillisesti affektisiin konteksteihin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi ilmaisemaan harmistu-
mista tilanteessa, jossa teko toistuu, vaikka teon lopputulos on ennakolta tiedossa: Uutta paikkaa 

on etsitty kolmella tutkimuksella ja tulos on kerta kerran jälkeen ollut sama. 
 Toisto liittyy usein paljouden osoittamiseen. Toisto voi kasvattaa NP:n paljoutta, osoittaa 
suurta määrää, ilmiön toistuvuutta ja muita vastaavia mitattavia tai laskettavia ilmiöitä. Affektia 
syntyy silloin, kun paljouden, ilmiön toistuvuuden tms. kasvu on epämieluisaa puhujan näkö-
kulmasta. Seuraavassa esimerkissä sairauden toistuminen on tällainen epämieluisa asia: Ja 

riittää kummallista tuhertavaa sairastelua, sitkeää pientä kuumetta ja flunssaa flunssan perään. 
 Konstruktio SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa on affektisen toiston tyyppitapaus. Sen 
raamatullinen fraasi saviastia saviastiain joukossa on fraseologinen käännöslaina, joka vähätte-
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lee voimakkaasti: Voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa, saviastia saviastiain joukossa – 

maasta tehtyjä kaikki! Sama alkuperäisestä tilannekontekstista tarttunut vähättely havaitaan 
myös muissa konstrukteissa. 
 Fraasi suuren suuri esiintyy predikatiivina, mutta ainoastaan kielteisissä lauseissa. 
Tällöin ilmaus vähättelee Ja mikä on ollut elämänkokemuksen varsinainen ydin? Se ei ole 

suuren suuri. 
 Konstruktion POTUT POTTUINA perusmerkitys on teon korvaaminen samanveroisella 
teolla. Se on keskeinen varsinkin verbifraaseissa: Maksetaan potut pottuina. Tällainen fraasi-
käyttö on affektista, kostonjanon synnyttämää. Ilmaus on indeksikaalinen: aiemmin on tapahtu-
nut teko, joka on herättänyt affektin ja jonka vastaaja pääsee nyt kuittaamaan. Monikon ohessa 
on olemassa myös yksikkömuotoinen ilmaus: Leikki leikkinä, mutta pylly pois tyynyltä. Tällai-
nen adversatiivisissa lauseyhteyksissä oleva toistokonstrukti myönnyttelee. Myönnyttelyyn 
käytetyssä ilmausrakenteessa toistokonstruktio tulee ensin, ja sen jälkeen seuraa mutta-lause, 
jossa ilmoitetaan ehto, joka ei kuulu myönnyttelyn piiriin. 
 Konstruktion SILMÄ SILMÄSTÄ keskeiset fraasit ovat koston lain verbittömät iskusanat 
silmä silmästä ja hammas hampaasta. Ne ilmaisevat kostamista, teon korvaamista samanarvoi-
sella teolla. Konstruktiot SILMÄ SILMÄSTÄ ja POTUT POTTUINA ovat näin merkityssukulaisia. 

17.2.4 Ekspressiivinen toisto  

Konstruktiota PIENEN PIENI käytetään paitsi intensifiointiin myös ekspressiiviseen maalailuun. 
Deminutiivinen eli pienuutta eritoten korostava fraasi pienen pieni on tyypillinen tapaus. 
Alkusointu tuo ilmaukseen lyyrisyyttä, ja fraasia käytetään ekspressiivis-affektisena tehokeinona 
muun muassa affiliaation eli myötätunnon ja hellittelyn osoittamisessa: semmonen pienen pieni 

hiiri. 
 Puhutussa kielessä on käytössä prosodisia keinoja, joiden avulla puhuja voi eläytyä 
ilmaisuun: fraasin pienen pieni deminutiivisuutta voidaan korostaa äänenkäytöllä monissa 
yhteyksissä, esimerkiksi satujen ja tarinoiden kerronnassa. Äänenkäyttöön liittyviä ekspressiivi-
siä keinoja ovat muun muassa ääntämisen hidastaminen, äänen korkeuden nostaminen, piipitys 
ja kujertaminen. 
 Nämä piirteet kertovat siitä, että toistokonstruktion käyttö on retorisesti erilaista kuin 
astemääritteellisen adjektiivin, vaikka nämä kielelliset keinot periaatteessa vastaavat toisiaan. 
Astemääritteen käyttöön ei liity samanlaista ekspressiivistä leimaa. Pienen pieni veturi se 

aamulla kerran ähisi ja puhisi yksinään ~ ?Hyvin pieni veturi se aamulla kerran ähisi ja puhisi 

yksinään. 
 Fraasi rinta rinnan käytetään ekspressiivisenä keinona varsinkin kuvailtaessa kamppailu- 
tai kilpailutilannetta, jossa olennaista on täpäryyden ja tasaväkisyyden kuvailu. Lyyrinen rinta 

rinnan eläytyy puhetilanteeseen aivan eri tavoin kuin vastaavat adverbit rinnakkain ~ rinnatus-

ten. Ne sopivat usein samaan lausekontekstiin, mutta eivät sisällä vastaavaa retorista tehoa. 

17.2.5 Superlatiivisuuden ilmaiseminen  

Leksikaalisen toiston avulla voi ilmaista superlatiivisuutta eli sitä, että jonkin NP:n jonkin 
ominaisuuden aste on luonnehdittavalla suurempi kuin muilla kyseisen vertailujoukon jäsenillä. 
Fraasi kaikki kaikessa ja konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS ilmaisevat superlatiivisuutta. 
 Fraasin kaikki kaikessa käytössä on kaksi keskeistä syntaktista vaihtoehtoa.  Kaikki 

kaikessa toimii lauseessa predikatiivina subjektin ilmaisema ’tärkein asia’ ilmoitetaan kuluvaksi 
jollekin habitiiviadverbiaalina toimivan allatiivin avulla. Työ on hänelle kaikki kaikessa. 
Toisessa vaihtoehdossa predikatiiviosa täydentyy genetiivimääritteellä, joka ilmaisee sen, 
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kenelle tai mille subjekti-NP on tärkein: Koira on metsästäjän kaikki kaikessa. Mahdollista on 
myös se, että jollekin kuuluminen selviää kontekstissaan, niin että ilmaus on puhdas luonnehtiva 
predikatiivilause, Dale McTavish oli kaikki kaikessa. Tämä on harvinaisempaa. 
 Konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS ilmaisee niin ikään superlatiivisuutta. Konstruktio 
on produktiivinen, konstruktin voi periaatteessa muodostaa hyvin vapaasti substantiiveista. 
NP:hen liittyvä superlatiivinen ominaisuus tulkitaan kontekstissa implisiittisesti: Ihmiskunnan 

kysymysten kysymys on määrittää ihmisen paikka luonnossa ’ihmiskunnan tärkein kysymys’, 
Jussi Björling oli tenoreiden tenori ’paras tenorilaulaja’.  

17.2.6 Aspektiin liittyvät tehtävät  

Aspektiin liittyvät toiston funktiot yhdistyvät sekä puhtaaseen verbin leksikaaliseen toistoon 
(mm. KASVAA KASVAMISTAAN) että verbiprosessin manipulointiin muiden elementtien avulla. 
Verbiprosessia manipuloivat adverbiaalitäydennyksinä ja adverbiaalimääritteinä toimivat 
substantiivikantaiset konstruktiot, joihin sisältyy muutossijojen perusteella skemaattinen liike 
(PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ jne.). 
 
Toisto vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa  
 
Toiston puhdasta vaikutusta ilmauksen aspektitulkintaan voi tarkastella eritoten sellaisissa 
tapauksissa, joissa toistoa sisältämätön ja toistoa sisältävä ilmaus muodostavat aidon vastinpa-
rin. Tällöin toistoon liittyvä merkityksenlisäys on periaatteessa summatiivinen. 
 Verbin leksikaalisen toiston tehtävä on vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa (ks. myös 
jakson VI lukua 1.3.2). Konstruktion KASVAA KASVAMISTAAN verbeinä esiintyy muun muassa 
muutosverbejä (kasvaa, hidastua, laihtua, nousta) ja kommunikaatioverbejä (puhua). Tällaiset 
verbit ovat aspektiltaan dynaamisia, duratiivisia ja imperfektiivisiä. Duratiiviset verbit ovat 
luonnostaan pitkäkestoisia, jatkuvia ateelisia prosesseja. Kun tällainen verbilekseemi toistuu 
konstruktiossa, ilmauksen aspekti vaihtuu duratiivisesta kontinuatiiviseksi: Poliitikko puhuu –> 

Poliitikko puhuu puhumistaan. 
 Toisaalta konstruktion KASVAA KASVAMISTAAN lekseeminä voi olla myös dynaaminen, 
semelfaktiivinen, imperfektiivinen verbi (toistaa, tivata), joskin tämä on marginaalisempaa. 
Näitä verbejä leimaa se, että tapahtuma koostuu yhdestä vaiheesta tai syklistä, eli toiminta 
hahmottuu tavallaan yhdeksi rupeamaksi. Kun tällainen verbi toistuu, ilmauksen aspekti vaihtuu 
semelfaktiivisesta iteratiiviseksi: Kapteeni toisti, että polttoaine ei riitä –> Kapteeni toisti 

toistamistaan, ettei polttoaine riitä. 
 Konstruktion KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN lekseeminä on transitiiviverbi, 
jonka toimintaa agentti pitää korostuneesti käynnissä. Toistoon osallistuvat verbit ovat dynaami-
sia, duratiivisia, imperfektiivisiä verbejä niin kuin KASVAA KASVAMISTAAN -konstruktiossakin: 
korostaa, puhua, keskustella, uhrata, näppäillä. Konstruktio KOROSTAA KOROSTAMASTA 

PÄÄSTYÄÄN osoittaa kontinuatiivisuutta, ja se on sikäli samanlainen kuin tietyt konstruktion 
KASVAA KASVAMISTAAN käytöt. Toisaalta on huomattava tämän konstruktion selkeämpi yhteys 
distributiivisuuteen ja iteratiivisuuteen. Ilmaus hahmotetaan oikeastaan toistuvina sykleinä ja 
tilasiirtyminä pikemminkin kuin tasajatkuisena tilana: korostaa korostamasta päästyään ’siirtyä 
korostamisen tilasta uuteen korostamisen tilaan’. 
 Semanttisen hahmotuksen kannalta on keskeistä se, että konstruktio KOROSTAA KOROS-

TAMASTA PÄÄSTYÄÄN hahmottaa tasajatkuisen prosessin sijasta ikään kuin toistuvia, rajattuja ja 
loppuun saatettuja osaprosesseja. Leksikaalinen toisto aiheuttaa konstruktiossa KOROSTAA 

KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN prosessille iteratiivisen tulkinnan. 
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 Muuan substantiivikonstruktio liittyy kiinnostavalla tavalla aspektin osoittamiseen. 
Konstruktio ILTA ILLAN jälkeen ~ perään voi toimia transitiivilauseessa kahdessa hyvin erilaises-
sa tehtävässä: se on yhdellä kertaa sekä objektin että adverbin roolissa. Konstruktion etujäsen 
näyttäytyy varsinaisena objekti, mutta koko konstruktion funktiona on vaihtaa ilmauksen 
aspektitulkintaa. Tällaisessa tapauksessa ilmauksen aspekti vaihtuu semelfaktiivisesta iteratiivi-
seksi: Panin marjan marjan jälkeen suuhuni, vrt. Panin marjan suuhuni. 
 
Distributiivisuus  
 
Distributiivisuus on semanttinen ilmiö, joka tarkoittaa ilmauksen hahmottamista osakäsitteistyk-
sinä. Distributiivisuus ei ole varsinainen aspektitermi, mutta distributiivinen hahmottaminen on 
monissa tapauksissa läheisessä yhteydessä aspektiin sen vuoksi, että distributiiviset ilmaukset 
yhdistyvät liikkeen hahmottamiseen eli verbiprosessiin. Distributiiviset, substantiivin toteutta-
mat konstruktiot toimivat tyypillisesti adverbiaalitäydennyksinä ja adverbiaalimääritteinä, ja ne 
liittyvät verbiprosessin hahmotukseen. Skemaattisen liikkeen sisältäviä konstruktioita ovat 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, OVELTA OVELLE, PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ ja ILTA ILLAN jälkeen ~ perään. Vastaa-
valla tavalla näyttäytyvät myös rinnakkaiskonstruktiot PÄIVÄSTÄ toiseen, OVELTA toiselle ja ILTA 
toisensa jälkeen ~ perään. 
 Liikettä ilmentävien konstruktioiden yhteinen semanttinen piirre on se, että distributiivi-
suus hahmottuu etappimaisesti. Distributiivisuus ei tietenkään hahmotu tällä tavoin jokaisessa 
ilmauksessa, mutta se yhdistää suurta joukkoa ilmauksia. 
 

A1 ––> A2 —> A3 —> A4 ––> A5... 
 
Etappimaisesti hahmottuvia ilmauksia ovat esimerkiksi Värvääjät kulkevat teltasta telttaan, 
Knuutit kiertävät ovelta ovelle, Äkkijyrkkä käy karjan läpi lehmä lehmältä ja Soutajat rikkovat 

ennätyksiä vuosi vuoden jälkeen. Konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ intransitiivilauseiden hahmotus 
on niin ikään etappimaista, mutta tällöin tapahtuu asteittainen muutos: Saldo kasvaa tunti 

tunnilta. 
 
Muutoksen hahmottaminen  
 
Muutoksen hahmottaminen on keskeisiä toiston tehtäviä. Se on oikeastaan distributiivisen 
hahmotuksen erikoislaji siinä tapauksessa, että tilanne hahmottuu osakäsitteistyksien kautta. 
Sijapredikaattikonstruktioista tähän tehtävään osallistuu etupäässä substantiivikonstruktio PÄIVÄ 

PÄIVÄLTÄ, ja sitä kannattaa verrata muutosverbiä lekseeminään suosivaan verbikonstruktioon 
KASVAA KASVAMISTAAN. 
 Verbintoistorakenteen KASVAA KASVAMISTAAN ja adverbiaalimääritteenä tai adverbiaali-
täydennyksenä esiintyvän konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ erona on muutoksen hahmottamisen 
laatu. Konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ liittyy intransitiivilauseeseen, ja tällöin nimenomaan 
toistokonstrukti jaksottaa muutoksen asteittaiseksi eli skalaariseksi: Teos kasvoi vihko vihkolta, 
Kultaa on päivä päivältä vähemmän. 
 Verbikonstruktio KASVAA KASVAMISTAAN on kontinuatiivirakenne, ja se hahmottaa 
muutoksen eri tavoin. Muutos ei ositu etapeiksi tai asteiksi, vaan se on pitkään jatkuvaa 
kumulatiivista kertymistä. Tämä ero näkyy muun muassa ilmausparissa Poika kasvaa kasvamis-

taan ~ Poika kasvaa päivä päivältä. 
 Myös konstruktiot PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN ja ILTA ILLAN jälkeen hahmottavat muutosta, 
mutteivät siinä laajuudessa kuin konstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ. Konstruktiot PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN 
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ja ILTA ILLAN jälkeen voivat osoittaa asteittaista muutosta ei-muutosverbin ja komparatiivimuo-
don rakentamissa lauseissa samaan tapaan kuin PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ. Esimerkiksi seuraavanlainen 
ilmaussarja on mahdollinen: Laskettelu houkuttelee talvi talvelta ~ talvesta talveen ~ talvi talven 

jälkeen yhä useampia suomalaisia. Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN käyttö on tämäntyyppisissä 
tilanteissa kuitenkin marginaalista, ja PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ on etusijalla. Konstruktioiden PÄIVÄ 

PÄIVÄLTÄ ja ILTA ILLAN jälkeen ero muutoksen kannalta on lähinnä se, että ILTA ILLAN jälkeen 
hahmottaa tilanteen katkonaisemmin. 
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VI KONNEKTIIVIKONSTRUKTIOITA 

Konnektiivikonstruktio tarkoittaa sellaista toistokonstruktiota, jossa lekseemejä kytkee toisiinsa 
vapaa (kieliopillinen) morfeemi, esimerkiksi konjunktio (vrt. sijapredikaattikonstruktio): X ja X, 
MIES kuin MIES jne. Kytkevä morfeemi on konstruktion vakio eli konstantti. Se sijoittuu kon-
struktion lekseemien väliin. Tästä tekevät poikkeuksen ainoastaan tietyt jos- ja kun-konstruktiot, 
joissa elementtien järjestys on toinen (esim. Jos lähden niin lähden). Joissain konstruktioissa on 
kytkevän elementin lisäksi myös muita vakioita (X X ja vielä kerran X). 

Tietyissä rakenteissa toistuu varsin selvä lauseke, esimerkiksi NP (auto kuin auto) tai VP 
(Tuun kun tuun). VP saa herkästi myös laajennuksia. Toisto voi olla myös ”reduplikaatiomais-
ta”. Tyypillinen tapaus on verbintoisto ja-rinnastuksen avulla (Seppo laulaa ja laulaa), jota on 
pidettykin syntaktisena reduplikaationa (esim. Lindström 1999). 
 Termillä konnektiivi ei ole tutkimuskäytössä kovin tarkkaa merkitysalaa, eikä yksimielis-
tä käyttötarkoitusta. Konnektiivi-termiä on käytetty sanakirjoissa konjunktiosta tai konjunktion 
tapaan käytetystä ilmauksesta (SS ja SSS s.v. konnektiivi) ISK (§ 820) määrittelee konnektiivin 
partikkeliksi, jonka tehtävä on kytkevä mutta jolla ei ole kiinteää paikkaa lauseessa toisin kuin 
konjunktioilla (mm. sitä vastoin, lisäksi, tosin). Konnektiiveihin luetaan ISK:ssa myös konnek-
tiivisessa tehtävässä käytettävät adverbit ja adpositiolausekkeet, esimerkiksi siten, vihdoin, sen 

vuoksi ja sitä vastoin (ks. myös jakson V lukua 10.5). Logiikassa konnektiivi-termiä on käytetty 
merkistä, jolla kaksi lausetta voidaan kytkeä toisiinsa. Konnektiiveja ovat esimerkiksi konjunk-
tio ”ja” ja disjunktio ”tai”. 
 Olen valinnut tähän konnektiivikonstruktio-termin lähinnä sen tähden, että se korostaa 
lyhyeen syntaktiseen konstruktioon kuuluvan vakion kytkevää luonnetta. Vakion tehtävä 
vaihtelee konstruktioittain. Esimerkiksi konstruktiossa X ja X vakio ja on konjunktion tehtäväs-
sä, kun taas konstruktiossa X mi- X, vakioksi määrittyy hyvin skemaattisella tasolla vartalo mi, 
jolle määräytyy tapauksittain eri tehtäviä. 
 Jos muutamat hajatapaukset jätetään laskuista, konnektiivikonstruktioiden skemaattinen 
muoto, superskeema, on X konnektiivi X. Näin skemaattista esitystä ei kuitenkaan tarvita käytännön 
työssä. Alakonstruktiot muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän, eikä superskeemaan palaudu 
käytännössä yhteistä merkitystä. 

1 Konstruktio X ja X  

Ja-rinnastukseen perustuva konstruktio X ja X eli rinnastuskonstruktio on yleiskonstruktio, eli 
sen lekseemiksi sopivat usean sanaluokan sanat. Rinnastus on hyvin produktiivinen syntaktinen 
prosessi, ja produktiivisuus näkyy myös leksikaalisessa toistossa. Rinnastuskonstruktioita 
muodostuu substantiiveista (kaappi ja kaappi), adjektiiveista (hyvä ja hyvä), adverbeista (aina ja 

aina), konjunktioista (jos ja jos), interjektioista (pyh ja pyh) ja dialogipartikkeleista (joo ja joo). 
 Finiittimuotoisen verbin toistoon sisältyy monenlaisia rakenteita. Keskeiset tempukset 
ovat preesens ja imperfekti (lukee ja lukee, puhui ja puhui). Toisaalta esiintyy myös imperfektin 
ja preesensin sekä perfektin ja preesinsin rinnastuksia: oli ja on, on ollut ja on. Perfektissä 
(asiaa on tutkittu ja tutkittu) ja pluskvamperfektissä (hetki oli kestänyt ja kestänyt) olevat 
konstruktiot ovat marginaalisempia. Myös verbin infinitiivimuodot voivat toistua; niiden toisto 
liittyy ennen kaikkia joihinkin verbintäydennysrakenteisiin (alkaa lisäämään ja lisäämään). 
Näiden lisäksi on olemassa epälukuinen joukko muita verbintoistorakenteita: on ollut ja on 

oleva, on tehtävä ja tehdäänkin. 
 Verbintoistossa voi erottaa symmetriset ja epäsymmetriset konstruktiot. Symmetrisiä eli 
identtisen muodon toiston sisältäviä ilmaustyyppejä ovat esimerkiksi preesens- ja imperfekti-
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konstruktiot (Vprees Vprees –> maalaan ja maalaan, Vimpf Vimpf –> luki ja luki). Toisaalta perfektin 
ja preesensin (Vperf Vprees –> on ollut ja on) sekä imperfektin ja preesensin (Vimpf Vprees –> oli ja 

on) rakennetyypit kuuluvat epäsymmetrisiin konstruktioihin. 
 Rakenteellista variaatiota muovaa lekseemin muodon vaihtelun lisäksi moni muukin 
tekijä. Muun muassa ja-rinnastuskonstruktion ja muun syntaktisen toiston ero on ajoittain 
häilyvä. Tämä näkyy niin, että ilmaus voi esiintyä sekä sidesanan kanssa että ilman sidesanaa: 
Ehdin juuri ja juuri ~ just just junaan, Väkeä lappaa ja lappaa ~ lappaa lappaa sisään. 
Syndeettisellä ja asyndeettisellä rakenteella saattaa olla merkitysero ja eri käyttöyhteys. 
 Toisaalta koska rinnastus on produktiivinen syntaktinen prosessi, myös rinnasteiden 
määrä vaihtelee, niin että herkästi muokkautuu myös kahta sanaa laajempia ilmauksia. Esimer-
kiksi triplikoituminen on varsin tavallinen rinnastustoiston keino, jota käytetään emfaattisena 
korostuskeinona (ks. myös Lindström 1998). Lausekerinnastukseen osallistuu yleensä kaksi eri 
sanaa, ja siksi rinnasteilla on myös eri referenssi.  Toisto sitä vastoin hyödyntää koreferenssiä: 
luettelemalla kolmeen kertaan saman NP:n puhuja tähdentää sen tärkeyttä (1a ja b). 
 

1. a. Sijainti, sijainti ja sijainti. Siinä ovat matkailijan tärkeimmät vaatimukset yöpymispai-
kalleen, kukkaron paksuudesta riippumatta. Muista ylellisyyksistä turisti on valmiimpi 
luopumaan. HS 23.7.1999 s. B 1 

 b. ”Kuitenkin juuri maantieteellinen sijoituspaikkamme aiheuttaa meille kolme pääasiallista 
turvallisuuspoliittista haastetta. Ne ovat Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Eikä tämä koske vain 
Suomea vaan meitä kaikkia”, hän [Jyri Häkämies] sanoi.  

  www.hs.fi/kotimaa/artikkeli 6.9.2007  
 
Rinnastuskonstruktioita käytetään hyvin monenlaisissa tehtävissä, eivätkä nämä tehtävät aina 
noudata kategorisesti sanaluokkajakoa. Verbirakenteita yhdistävät kuitenkin tietyntyyppiset 
aspektiin liittyvät funktiot (esim. kontinuatiivisuus, iteratiivisuus), ja käsittelen sen vuoksi 
verbirakenteita erillisenä ryhmänään (luku 1.1). Sen jälkeen tarkastelen muiden rakenteiden 
käyttöä (luku 1.2).  
 Luvun 1.2 jäsennys perustuu toisaalta toiston funktioihin toisaalta taas rakenteeseen. 
Toiston funktio on käsittelyn nimittäjänä silloin, kun toistoa käytetään tiettyyn tehtävään 
riippumatta lekseemien sanaluokasta (luvut 1.2.1–1.2.6). Toisaalta käsittelen erikseen sellaisia 
rakenteita, joissa on ja-rinnastussanan lisäksi muita vakioita. Tällöin lähtökohtana on konstruk-
tio (luvut 1.2.7–1.2.9). Paria keskeistä fraasia käsittelen erikseen (luku 1.2.10). Liitteen 2 
taulukoista XIII ja XIV hahmottuu yleiskuva konstruktion X ja X toteutumista perusaineistossa. 

1.1 Konstruktio V ja V  

Tarkastelen tässä luvussa ensiksi sitä, minkälaiset verbit voi rinnastaa konstruktioksi (luku 
1.1.1). Toisekseen tutkin muutamaa yksityistapausta. Taustoittaakseni myöhempää käsittelyä 
havainnollistan neljän keskeisen verbin (juosta, puhua, kysyä, lyödä) avulla ilmausten persoona- 
ja tempusvaihtelua (luku 1.1.2). Sitten syvennyn verbirakenteiden semantiikkaan ja käyttöön 
(luku 1.1.3). 

1.1.1 Minkälaiset verbit voi rinnastaa toistokonstruktioksi?  

Verbin toisto osoittaa primaaristi aspektia. Minkälaiset verbit voi rinnastaa? Lindström (1999: 
177–192) on tarkastellut sitä, miten verbin aspektimerkitys liittyy mahdollisuuteen toistaa verbi. 
Pääkriteerit ovat ilmeisen selvät (erit. mts. 182–183): verbin tulee olla dynaaminen ja imperfek-
tiivinen. 
 Dynaamisuus ja statiivisuus muodostavat vastakohtaparin. Statiiviset verbit eli tilaverbit 
(asua, olla, sisältää) osoittavat ”oloa”, jonka aikana ei tapahdu mitään olennaista aktiivista 
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muutosta ja johon ei yhdisty liikettä. Tilaverbit ovat tyypillisesti ajallisesti rajaamattomia, eli 
niiden osoittama toiminta voi periaatteessa jatkua loputtomiin. 
 Dynaamiset verbit (juosta, kysyä) ovat niin ikään ajallisesti rajaamattomia, mutta eroksi 
havaitaan verbin osoittama muutos ja liike.  Arkisesti voi kuvailla, että dynaaminen verbi on 
”aktiivinen”, ”elävä”, ”liikkuva”, ”muuttuva” ja ”kehittyvä”. Dynaamisella verbillä voi olla 
agentiivinen, aktiivinen suorittaja, joka pitää verbiprosessin käynnissä. Toisaalta dynaamisuus 
voi olla myös passiivista siinä mielessä, ettei agentti pidä toimintaa yllä: vähetä, lisääntyä. 
 Imperfektiivinen ja perfektiivinen on toinen keskeinen dikotomia. Imperfektiivinen verbi 
ilmentää ajallisesti rajaamatonta prosessia, joka ei luontaisesti johda päätepisteeseen (hölkätä, 
piirtää), kun taas perfektiivinen verbi osoittaa tekoa, joka luontaisesti saatetaan loppuun. 
Tyypillisiä perfektiivisiä verbejä ovat punktuaaliset verbit, jotka osoittavat pelkän päätepisteen 
ja joiden ajallinen kesto on minimaalinen ja verbin hahmotuksessa epäolennainen (huomata, 
löytyä). 
 Näiden lisäksi muutkin verbin aspektuaaliset ominaisuudet vaikuttavat rinnastustoistoksi 
kehkeytymiseen. Tärkein piirre on, että verbin tulee olla joko duratiivinen tai semelfaktiivinen 
(vrt. Lindström 1999: 182). Duratiiviset verbit ovat luonnostaan pitkäkestoisia, loppuun 
saattamattomia ja tyypillisesti agentillisia (hiihtää, juosta, kulkea, tutkia). Ne ovat jatkuvia 
prosesseja, jotka eivät johda suorituksiin mutta voivat sisältää muutoksen (vähetä). 
 Semelfaktiiviverbien tapahtuma koostuu luontaisesti yhdestä vaiheesta tai syklistä (en 
act, phase, cycle) (Brinton 1988; Talmy 1985; Frawley 1992). Semelfaktiiviverbit ilmaisevat 
yhtäjaksoisesti tapahtuvaa tekoa, jota leimaa usein lyhytkestoisuus ja hetkellisyys (kysyä, lyödä). 
Semelfaktiivisuutta on se, ”että teko suoritetaan yhdellä kertaa, mutta teolla sinänsä saattaa olla 
ajallista kestoa” (Lehtinen 1993: 180). Semelfaktiivisuus (Sulkala 1996: 203) viittaa kerran ja 
vain kerran tapahtuvaan toimintaan. Pragmaattisesti olennaista on juuri kielenpuhujan oletus 
siitä, että toiminta koostuu yhdestä rupeamasta, eli teko saatetaan kerralla loppuun. 
 Edellä kuvattujen parametrien avulla saadaan havainnollistetuksi kaksi verbiryhmää, 
jotka ovat toiston potentiaalia. 
 
  a) DYNAAMINEN 
   DURATIIVINEN  juosta, kävellä, laulaa, puhua, vähetä jne. 
   IMPERFEKTIIVINEN 
 
  b) DYNAAMINEN 
   SEMELFAKTIIVINEN  lyödä, kysyä jne. 
   IMPERFEKTIIVINEN 
 
Kummankin verbiryhmän ilmaukset dynaamisia ja imperfektiivisiä (ateelisia), mutta toiston 
funktion kannalta ratkaiseva ero on duratiivisuus ja semelfaktiivisuus. Kun duratiivinen verbi (a-
ryhmä) toistetaan, ilmaus alkaa osoittaa kontinuatiivisuutta (laulaa ja laulaa). Vastaavasti jos 
semelfaktiivinen verbi (b-ryhmä) osallistuu rinnastusrakenteeseen, vaihtuu tekeminen ”hetkelli-
sestä” iteratiiviseksi (lyö ja lyö). 
 

DURATIIVISUUS   –>  KONTINUATIIVISUUS 
SEMELFAKTIIVISUUS  –>  ITERATIIVISUUS 

 

Tällainen toiston ja aspektin yhteys on oikeastaan luontevaakin. Mikäli verbin osoittama 
tekeminen on duratiivista eli tekemisellä on luontaisesti (rajaamaton) ajallinen kesto, toimintaa 
etenee aspektin kannalta tasaisesti ajassa. Toisto eli ikoninen verbimassan kasvattaminen 
muuttaa aspektin toiseksi tasajatkuiseksi kategoriaksi – syntyy kontinuatiivisuutta. On kuitenkin 
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huomattava, että duratiivisuus ja kontinuatiivisuus edustavat tavallaan saman ilmiön eri puolia. 
Kontinuatiivisuus eli teon jatkuminen erityisen pitkään on itse asiassa duratiivisuutta, jossa 
merkityksellistä on kielenkäyttäjän suhtautuminen teon kestoon.  
 Toisaalta iteratiivisuus ja semelfaktiivisuus liittyvät tunnetusti yhteen (esim. Comrie 
1978; Lehtinen 1993), koska iteratiivisuus muodostuu kerrallisista teoista. Semelfaktiiviverbien 
ajallinen kesto taas on yleensä lyhyt, mutta tekeminen (ainakin implisiittisesti) saatetaan loppuun 
eli toiminta on sykli. Verbi kysyä on havainnollinen: kun kielenkäyttäjä kysyy jotakin, kysymi-
sen prosessi voi kestää pitkäänkin, mutta sen kesto on aspektin kannalta epäolennainen. 
 Comrie (1976: 42) ja Smith (1991: 85) kutsuvat duratiivisista punktuaalisista tapahtu-
mista koostuvaa sarjaa monitapahtumaiseksi toiminnaksi (en multiple-event activity) Kun 
semelfaktiiviverbi toistuu, syntyy monitapahtumaista sarjaa ilmentävät rakenne. Semelfaktiivi-
suudesta tulee iteratiivisuutta.  
 Termit semelfaktiivisuus ja momentaanisuus5 samastetaan usein (esim. Comrie 1976: 42; 
Crystal 1985: 275). Samastuksen ymmärtää, onhan momentaanisuus tunnetusti teon äkillisyyttä 
ja hetkellisyyttä (hukata, löytää), ja tässä mielessä teko on semelfaktiivinen eli yhdellä kertaa 
tapahtuva. Momentaaniset verbit voi jakaa kahtia teelisiin eli resultatiivisiin (kadota, kuolla, 
hävitä, hukkua, hukata hoksata, löytää) ja ateelisiin eli irresultatiivisiin (nykäistä, tuikata, 
tökätä). Resultatiivisilla momentaaniverbeillä ei ole käytännössä ajallista kestoa, sillä ne 
osoittavat pelkän päätepisteen. Irresultatiiviverbeillä on ajallinen kesto, mutta se on aspektin 
kannalta epäolennainen. 
 Momentaanisuus ja semelfaktiivisuus on kuitenkin syytä pitää erillään ainakin sikäli, että 
momentaaniverbit eivät aspektin osoittamisen mielessä toistu. Momentaaniverbien toistumatto-
muuteen on selvä syy: jos tekeminen on saavuttanut määränpään, se ei voi enää alkaa uutena 
syklinä: *Mies katosi ja katosi väenpaljouteen, *Mies kiskaisi ja kiskaisi narusta. 

1.1.2 Silmäys verbien juosta, puhua, kysyä ja lyödä toistoon  

Edellä kävi ilmi dynaamisten, duratiivisten ja imperfektiivisten (esim. juosta) sekä dynaamisten, 
semelfaktiivisten ja imperfektiivisten (esim. kysyä) verbien olevan rinnastustoiston raaka-
ainetta. Lindströmin (1999: 176–177) ruotsin kielen aineistossa preesens ja imperfekti ovat ja-
rinnastustoistorakenteiden tyypillisimmät aikamuodot. Viisi yleisintä aineistossa esiintyvää 
verbiä ovat yllä kuvattujen aspektiluokkien prototyyppisiä edustajia: slå, skrika, växa, fråga, 
springa. Myös tämän työn perusaineisto – vaikkakaan konstruktion V ja V toteutumia ei ole 
kovin paljon – vihjaa siihen, että identtisen muodon toistossa esiintyy preesens- ja imperfekti-
tempusta (ks. liitteen 2 taulukkoa XIII). 
 Otan havainnollistamismielessä tarkasteluun neljä prototyyppistä, edellä kuvattuihin 
aspektiluokkiin kuuluvaa verbiä suomen kielestä: juosta, puhua, kysyä ja lyödä. Selvitän verbin 
preesens- ja imperfektimuotojen toistoa kaikissa aktiivin persoonissa (Google-haku elokuussa 
2005). Tarkoituksenani on saada vihiä siitä, missä aikamuodoissa ja missä persoonissa verbejä 
tyypillisesti toistetaan sekä lisäksi myös siitä, miten toisto jakautuu verbityyppien kesken. 
 

juoksen ja juoksen   112    juoksin ja juoksin   116 
juokset ja juokset  9   juoksit ja juoksit  1 
juoksee ja juoksee   58  juoksi ja juoksi    162 
juoksemme ja juoksemme  3  juoksimme ja juoksimme  8  
juoksette ja juoksette   -  juoksitte ja juoksitte   -  
juoksevat ja juoksevat   3   juoksivat ja juoksivat   8 

 

                                                 
5 Momentaanisuus ja punktuaalisuus ovat käytännössä sama asia. 
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puhun ja puhun   87  puhuin ja puhuin  30 
puhut ja puhut   15  puhuit ja puhuit   2 
puhuu ja puhuu   177  puhui ja puhui   70 
puhumme ja puhumme  13  puhuimme ja puhuimme  17 

 puhutte ja puhutte  1  puhuitte ja puhuitte   - 
puhuvat ja puhuvat  40  puhuivat ja puhuivat  10 

 
kysyn ja kysyn    8  kysyin ja kysyin   3 
kysyt ja kysyt   -  kysyit ja kysyit   - 
kysyy ja kysyy   4  kysyi ja kysyi   14 
kysymme ja kysymme  -  kysyimme ja kysyimme  - 
kysytte ja kysytte  -  kysyitte ja kysyitte  - 
kysyvät ja kysyvät  3  kysyivät ja kysyivät  - 

 
lyön ja lyön    1  löin ja löin   13 
lyöt ja lyöt   -  löit ja löit   - 
lyö ja lyö   20  löi ja löi   11 
lyömme ja lyömme  6  löimme ja löimme  - 
lyötte ja lyötte   -  löitte ja löitte   - 
lyövät ja lyövät   -  löivät ja löivät   - 

 
Google-haun esiintymismääristä pistävät silmään muutamat selvät piirteet. Ensimmäinen 
havainto liittyy aspektiin. Sikäli kuin yksittäistapausten perusteella rohkenee päätellä, duratiivi-
set ja imperfektiiviset verbit (juosta ja puhua) ovat semelfaktiivisia ja imperfektiivisia (kysyä ja 
lyödä) verbejä herkempiä toistumaan. 
 On korostettava päätelmän epävarmuutta, mutta ero on ainakin näissä verbeissä selvä: 
duratiiviset, imperfektiiviset ilmaukset 942 esiintymää, semelfaktiiviset, imperfektiiviset 83 
esiintymää. Toisekseen huomio kiinnittyy yksikön 1. ja 3. persoonan muotojen vallitsevuuteen. 
Nämä muodot (yhteismäärä 886) näyttävät olevan kaikissa verbeissä suositumpia kuin muut, ja 
ne edustavat peräti 86 %:a ilmausten kokonaismäärästä (1 025). Toinen persoona, varsinkin 
monikossa, esiintyy ani harvoin. 
 Vaikuttaa siltä, että prosesseille, joiden tekijä on tyypillisesti joko yksikön 1. tai 3. 
persoona ja joiden aikamuoto on preesens tai imperfekti, on toiston käytössä viestinnällistä 
kysyntää. Keskityn seuraavaksi näihin, jos kohta höystän tekstiä myös muilla tapauksilla ja 
pragmaattisilla erikoiskäytöillä. 

1.1.3 Konstruktio Vprees ja Vprees  

Preesens on tunnusmerkitön yleistempus, ja ellei konteksti muuta kerro, se ilmaisee menemätön-
tä aikaa sillä tavalla, että lauseen kuvaama tilanne on ilmauksen esittämisen eli puhehetken 
aikaista (esim. ISK § 1527). Toisin sanoen puhehetki (P) ja tapahtuma-aika (T) sisältyvät 
tarkasteluaikaan eli viittaushetkeen (V). Parametrien ”aika” voidaan siis samastaa: P = T = V.  
 Toistokonstruktio esittää puhetilanteen aikahahmotuksen suurin piirtein näin, mutta 
toisaalta on huomattava, että toistoon liittyy käytännössä aina futuurinen vivahde, koska toisto 
temporaalistaa ilmausta. Preesensmuotoisen verbin toisto viittaa siis aina menemättömään 
aikaan, ainakin jossain määrin. Dynaamiset ja duratiiviset verbiprosessit (puhua jne.) ovat 
luontaisesti tulokseen johtamattomia eli ateelisia, minkä vuoksi näiden verbien kuvaama tilanne 
hahmotetaan tyypillisesti rajaamattomaksi. Verbiprosessi hahmottuu luontaisesti imperfektiivi-
seksi myös toiston tapauksessa, vaikkakaan pakollista se ei ole.  
 Esimerkit 2a–d ovat kontinuatiivisuuden osoittamisen tyyppitapauksia.  Ilmauksissa 2a–c 
konstruktion subjektina on agentiivinen tekijä, joka pitää tarkoituksellisesti toimintaa käynnissä, 
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mutta toiminta ei johda (varsinaisesti) tulokseen. Näissä tapauksissa korostuu tekijän fyysinen 
ponnistus ja panostus toiminnan ylläpitämiseen (2a ja b), joskin kyse voi olla myös sangen 
spontaanista pitkäkestoisesta toiminnasta (2c). 
 

2. a. Hepo juoksee ja juoksee kunnes ei ole voimia jäljellä.  
  www.hevoset.com/keskustelu 4.5.2007 
 b. Miksi kutsutaan ihmistä, joka puhuu ja puhuu, vaikka kukaan ei kuuntele? 
  – Opettajaksi. www.verkkouutiset.fi/arkisto/kolumnit 20.12.2003 
 c. Sen päälle pannaan paperi. ”Maalaan tässä näin, kyykyllään. Maalaan ja maalaan. 

Useimmiten se ei vie mihinkään. Sitten – klik! – se kypsyy, tulee, astuu esiin.” sk87 
 d. Lounas jatkuu. Ja jatkuu. (ots) SK  19/1998 s. 20 
 e. Katkera vääntö Räikköstä vastaan jatkuu ja jatkuu (ots) 
  McLaren on pyytänyt, että autourheiluliitto FIA pitää tallin valituksen voimassa ja antaisi 

mestaruuden Lewis Hamiltonille. McLarenin käyttämä asianajaja Ian Mills on sitä miel-
tää, että diskauksen jälkeen on suoritettava pisteytys uudelleen.  

  www.uusisuomi.fi/urheilu 15.11.2008 
 f. Jessus, kun iltasadun lukeminen kestää ja kestää silloin kun mulla on nälkä.  
  http://kaksplus.fi/keskustelu 12.4.2008 
 g. Toimitusjohtaja Harri Huhtamaa ei jaksa käsittää, miksi Suomessa bioenergian markki-

noille tulo kestää ja kestää. www.lalli.fi 12.4.2008 
 
Tietyt verbit ovat luontaisesti ”temporaalisia” ja korosteisen duratiivisia, koska ne ilmaisevat 
järkiäänkin ajallista kestoa (jatkua, kestää). Kun tällainen duratiivinen verbi toistuu, toiminta saa 
erityisen pitkäkestoisen leiman (2d–g). Toiminnan pitkäkestoisuus on omiaan herättämään 
affektia, jos puhuja ei suhtaudu toiminnan kestoon suopeasti. Ajallinen kesto voi herättää 
paheksuntaa (2d ja e), ja tällöin puhuja toivoo prosessin saavuttavan päätepisteen. Negatiivinen 
asenne, esimerkiksi kiukustuminen, voi syntyä sen tähden, ettei toiminta pääty toivotussa ajassa 
(2f) tai siksi, ettei toiminta johda suotuisaan tulokseen säällisessä ajassa (2g). Kiteytymistä on 
mainittava sen verran, että 3. persoonan asiasubjektilliset fraasit jatkuu ja jatkuu (17 600 
esiintymää) sekä kestää ja kestää (12 800 esiintymää) ovat hyvin yleisiä internetaineistossa 
(Google-haku huhtikuussa 2008). 
 Lindströmin (1999: 177) aineistossa verbi växa ’kasvaa’ kuuluu konstruktion X ja X 
toteutumien suosikkiverbeihin. Se on duratiivinen ja imperfektiivinen eli tyypillinen verbi, joka 
alkaa toistuessaan osoittaa kontinuatiivisuutta. Aikaisemmin kävi ilmi, että suomessa on 
toinenkin kontinuatiivirakenne, nimittäin konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN, ja senkin 
tyypillinen toteutuma syntyy muutosverbistä (kasvaa, vähetä jne.). Muutosverbi-ilmauksissa 
subjekti on muutoksen kohteena. 
 Perusaineistossa ei ole tämäntyyppisten verbien toistoa, mutta on oletettavaa, että myös 
konstruktion X ja X toteutumina on muutosverbejä. Näin näyttää olevan internet-aineiston 
perusteella (3a–d). Ilmausten esiintymismäärät (Google-haku huhtikuussa 2008) kertovat siitä, 
että kasvaa ja kasvaa on selvä suosikkifraasi: kasvaa ja kasvaa 17 200, nousee ja nousee 2590, 
vähenee ja vähenee 448, suurenee ja suurenee 202). Esimerkissä 3a on kiintoisa kategoriointiin 
liittyvä piirre. Verbi nousta kuvaa luontaisesti tasajatkuisen dynaamisen tilanteen, mutta tässä 
tapauksessa tilanne voidaan hahmottaa myös iteratiiviseksi niin kuin semelfaktiiviverbien 
tapauksessa. Adversatiivinen mutta-lause kontrastoi asiasisältöänsä toiseen lauseeseen nähden 
(3b), ja tällainen lause voi täydentyä vain-partikkelilla, joka voimistaa konstrastia (ks. myös 5a 
ja 6c). 

 
3. a. Poika (9 kk) oppi 2 viikkoa sitten nousemaan pystyyn sängyn reunaa vasten. Kun laittaa 

hänet illalla sänkyyn, hän nousee ylös ainakin puolen tunnin ajan, vaikkei oikein jaksaisi-
kaan, ja itkee sitä, ettei enää jaksa nousta. Eli hän nousee ja huutaa, käyn kaatamassa hä-
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net, nousee taas jne. Eilen taisi nousta noin 30 kertaa. Aikaisemmin puuhaili itsekseen 
sängyssä puolisen tuntia ja nukahti sinne – nyt nousee ja nousee, kunnes energia ei enää 
riitä nousemiseen, ja sitten nukahtaa itsekseen. Tätä on jatkunut siis 2 viikkoa. Mikä avuk-
si? http://kaksplus.fi/keskustelu 12.3.2008 

 b. Yhdysvalloissahan poliisille on annettu hyvin laajat toimivaltuudet, mutta huumerikolli-
suus vain kasvaa ja kasvaa.  

  www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/588/kirjoitukset 16.4.2006 
 c. Yleisurheilu on vanhaa perua ajalta jolloin ei kunnon joukkuepelejä vielä osattu pelata. 

Onneksi lajin suosio pikkuhiljaa vähenee ja vähenee, toivottavasti sen käy kuten vanhan 
työväenliiton lentopallon. http://foorumi.paitsio.com/archive 31.8.2006 

 d. Yks mun kaveri karkas aina kun porukat nukku niin ikkunasta...ja tuli muuten raskaaks jo 
16 veenä että kannattaa kyllä miettiä kuinka tiukkaa linjaa pitää, kun joskus kun vanhem-
mat todella tiukkoja niin se vastustus vanhempia kohtaan vaan suurenee ja suurenee. 
http://kaksplus.fi/keskustelu 11.2.2008 

 
Infinitiivimuodot ovat Lindströmin aineistossa aivan marginaalissa asemassa preesensin ja 
imperfektiin toistoon nähden (1999: 176). Suuntaus näyttää olevan sama myös suomen kielessä. 
Perusaineistossa on kaksi esiintymää, joissa muutosverbi on konstruktiossa infiniittisessä 
muodossa (4a ja b). Niiden tehtävä lauseessa on sinänsä sama kuin finiittiverbeilläkin. Ilmauk-
seen 4a on liittynyt lisänä toistokonstrukti kuva kuvalta, joka kertoo sen, minkälaajuisissa 
sykleissä subjektiin kohdistuva muutos tapahtuu (ks. konstruktiota PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ). 
 

4. a. ”Luonnon maiseman ja sielun maiseman välillä vallitsee tiivis vuorovaikutussuhde. Ho-
risontaaliset näkymät muuttuvat kuva kuvalta yksityiskohtaisemmiksi tummeten ja tum-
meten.” Islannista löysin ns. epäpaikan. sk87 

 b. ... ihminen on harvinaisen taipuvainen pitämään sen vallan, jonka hän on käsiinsä saanut 
ja sitä kaikin hallussaan olevin keinoin lisäämään ja lisäämään. sk75 

 
Lindström (1999: 189–190) on pannut merkille, että irresultatiivuus eli toiminnan tuloksetto-
muus näyttää saavan pragmaattisen lisälatauksen silloin, kun tekemisen mielekkyys kontekstis-
saan kyseenalaistetaan tavalla tai toisella. Kahta tilannetta kontrastoidaan toisiinsa, jolloin 
toiston sisältämään lauseeseen liittyy vastakohta, rajoitus tai merkityksen käänne, joka osoite-
taan usein adversatiivisella konjunktiolla alkavalla lauseella (mutta, vaikka). Tapahtunut tai 
tapahtuva asettuu jollakin tapaa ennakkokaavailujen vastaiseksi, syntyy odotuksenvastaisuutta. 
Tällaista käyttöä havainnollistavat esimerkit 5a ja b, joissa on duratiivinen verbi (kulkea, 
odottaa). Toisto voi esiintyä sekä adversatiivikonjunktion alkamassa lauseessa (5b) että 
sellaisessa lauseessa, johon adversaatio kohdistuu (5a). Adverstatiivinen mutta-lause voi 
täydentyä kontrastia voimistavalla vain-partikkelilla (5b, ks. myös 3b ja 6c). Toisaalta odotuk-
senvastaisuuden ja tapahtuneen kontrastoitiin käy myös semelfaktiivinen verbi ja iteratiivinen 
tapahtuma (5c ja d). 
 

5. a. Kuljemme ja kuljemme, mutta pimeää jatkuu aina. NS s.v. aina I. 2. 
 b. Maailman vanhin urheilulehti Gazzetta dello Sport jaksoi sentään katsoa ensi kauteen, to-

sin turhautuneena Ferrarin mestaruusasetelman ikuisesta karkaamisesta hamaan tulevai-
suuteen. Lehden mukaan ”lapset ovat jo kasvaneet, isovanhemmat haudattu, tyttäristä on 
tullut morsiamia, Berliinin muuri on kaatunut ja Internet keksitty. Mutta tifosit vain odot-
tavat ja odottavat.” HS 2.11.1999 s. C 10 

 c. Eturivissä herrat istuvat ryhdikkäästi tummissa puvuissaan, mutta yksi nojaa kyllästyneen 
näköisenä polviinsa. UPM-Kymmenen yhtiökokouksen puheenjohtaja selittää pienomista-
jille juurta jaksaen johtajaoptioiden tarkoitusta. Osakas kysyy ja kysyy, mutta ei ymmär-
rä. Vuorineuvos Tauno Matomäki pitkästyy. HS 2.4.1998 s. B 5 

 d. Esityksen [tv-näytelmä Paras miekka] on ohjannut Pekka Ruohoranta ja kera hyvien näyt-
telijöiden. Siksi alun haaleutta, jännitteiden heikkoutta on lupa ihmetellä. Aivan kuin oh-
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jaajalta olisi jäänyt Esa Sariolan repliikkien metataso tutkimatta. Ainakaan sitä ei ole osat-
tu siirtää roolien alkuvaiheisiin. Tekstit nimittäin lataa ja lataa, mutta Seppo Pääkkösen 
ja Kari-Pekka Toivosen välille ei ensi hätään lataudu juuri mitään. Varsinkin Kari-Pekka 
Toivosen näytteleminen on oudon hailakkaa tuijottelua. Ajatuksenkulku näkyy huonosti. 
HS 27.10.1998 s. D 10 

 
Sävypartikkelit ja sävypartikkeliketjut tuovat ilmaukseen jonkin lisämerkityksen (ks. ISK § 
821), ja tämä lisämerkitys on latautunut usein affektisesti. Sävypartikkelit kuuluvat olennaisina 
lisämerkityksiä tuovina elementteinä myös rinnastustoistoon. Partikkeli vain (~vaan) ”tuo 
lausumaan vähättelyn sävyn” (ISK § 828), ja tällainen lisämerkitys yhdistyy eritoten tapauksiin 
6a ja b. Esimerkissä 6b sanaa vain välittömästi edeltävä se-sana vielä vahvistaa affektista 
merkitystä, ja lisäksi tämä ilmaus saa myös ironisen tulkinnan.  
 Toisaalta taipumatonta sanaa vain käytetään kuvaamaan odotuksenvastaisuutta, jolloin 
vain lisää kontrastia ja liittyy osoittamaan merkityksen käännettä. Sana vain toimii tällaisessa 
tehtävässä toistokonstruktion edessä tapauksessa 6c (myös 3b ja 5b). Toisaalta vain voi saada 
myös tilanteen kestoa paljoksuvan lisämerkityksen (6d). Sitä vastoin esimerkissä 6e vain saa 
leksikaalistuneen ydinmerkityksensä mukaisen rajaavan luennan ’ainoastaan’. Tosin tämäkin 
käyttö korostaa tekemisen määrää. 
 

6. a. Ruotsin puhumisessa M.A. on antanut intoa ja itseluottamusta tuhansille suomalaisille, 
joilla on kaikilla kankea kouluruotsi kielipohjana. – Minä vain puhun ja puhun ruotsia 
virheellisesti ja merkillisesti ääntäen niin Ruotsissa kuin suomenruotsalaisten tilaisuuk-
sissa Suomessa. sk75 

 b. TV-journalismi se vain uudistuu ja uudistuu. Viimeksi se uudistui MTV 3:ssa, kun per-
jantain myöhäisiltaan lennähti nuorisolle tarkoitettu Origo-makasiini. HS 12.11.1996 s. D 
7 

 c. Rosbergin sanoilla on siis painoarvoa kun hän sanoo: ”Jo vuosia sitten ennustettiin formu-
la 1:n kuolevan omaan mahdottomuuteensa. Kuitenkin toiminta vain kasvaa ja kasvaa.” 
HS 29.8.1999 s. C 7 

 d. NHL:n finaaleissa on pelattu vain kerran pidempi loppuottelu. Edmonton voitti Jari Kur-
rin johdolla Bostonin 1990 finaalisarjassa. Peli kesti 22 sekuntia pidempään kuin Dallasin 
ja Buffalon välinen vääntö [114 minuuttia ja 51 sekuntia] toissayönä. 

  ”Kun peli vain jatkuu ja jatkuu, väsymys tuntuu sekä jaloissa että päässä. Taju yksinker-
taisesti häviää. Sitä vain painaa pään alas, pelaa vaihdon ja menee lepäämään ja pelaa uu-
den vaihdon”, Kurri kuvailee uupumusta ja turtumusta maratonpeleissä. HS 21.6.1999 s. 
D 1 

 e. – Tyhmäkö? 
  – Se on poika niin, että hyvän ajokoiran kuuluukin olla vähän yksinkertainen. Sen pitää 

ajaa tuntitolkulla ja kiinnittää huomionsa vain yhteen asiaan eli jänikseen. Kovin intelli-
gentti koira alkaisi ajatella muita asioita. Tai sitä onko hommassa mitään tolkkua. Ei poi-
ka, koiran pitää vain juosta ja juosta miettimättä maallisia. Ajattelepa nyt vaikka suoma-
laisia maratoonareita... hs 

 
Lang (1984: 112; ks. myös Bolinger 1972: 164; Faarlund 1997: 641; Kalliokoski 1989: 115) 
ounastelee, ettei rinnasteiseksi toistorakenteeksi kelpaa muuttumatonta tilaa ilmaiseva statiivi-
nen verbi. Statiivinen verbi ei sovellu toistorakenteeksi, koska toiminnan on oltava iteratiivista 
ja tekemisen syklistä. Langin mukaan mukaan ilmaukset *Virtanen vain on ja on aina täällä ja 
*Kalle tietää ja tietää asiasta rikkovat juuri iteratiivisuuden vaatimusta vastaan. Lindström 
(1999: 177) puolestaan arvelee statiivisten verbien toiston olevan epätavallista, joskaan ei 
mahdotonta. 
  

7.  Tulevaisuuden menneisyys ei yritä enempää eikä vähempää kuin kahden valtakulttuurin, 
itäisen ja läntisen vertaamista. Kuunnelma tapahtuu pienessä hirsimökissä saastuneella 
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seudulla, elinpiirissä, jonka pitäisi olla jo hävinnyt ja joka silti on ja on. (HS 23.4.1996 s. 
D 12) 

 
Statiivinen verbi sopii identtisen muodon rinnastukseen ainakin ilmaisemaan odotuksenvastai-
suutta ja statiivisen tilan pysyvyyttä (7). Kun tällainen verbi toistetaan, syntyy kontinuatiivi-
suuden päälle lisämerkitys, että tilanne säilyy vakiona ennakko-oletuksista huolimatta. Rinnastus 
kontrastoi jonkin tila otaksutun tai ennalta arvellun vastaiseksi. Esimerkissä 7 tällainen otaksu-
ma on saastuneen elinpiirin häviäminen, jota vasten toistorakenteella tähdennetään sen säilymis-
tä.  

1.1.4 Konstruktio Vimpf ja Vimpf  

Imperfekti kertoo menneeseen aikaan sijoittuvista tapahtumista, eli teon tai toiminnan tapahtu-
mahetki sijoittuu puhehetkeä aikaisemmaksi. Imperfektiä käytetään tyypillisesti raportointiin ja 
kerrontaan. Imperfektin paikka on ”tyypillisesti narratiivisissa tekstilajeissa kuten kertomuksissa 
ja uutisraporteissa: kerrotaan tietyistä, peräkkäisistä, puhehetken kannalta menneistä tilanteista” 
(ISK § 1531). Viittaushetki – eräänlainen puhujan tarkastelukulma varsinaiseen tapahtumaan 
nähden – on tyypillisesti sama kuin tapahtumahetki (ks. esim. ISK § 1530). Lause Eilen söin 

marjoja hahmottuu puhehetken, tapahtuma-ajan ja viittaushetken avulla seuraavasti. 
 

eilen 
–––––––V–—––––––—––– 

 
–––––––T––––––––––P–––>  

 
söin marjoja 

 
Nämä imperfektin käytöstä tiedetyt tosiot näkyvät myös imperfektikonstruktion käytössä: 
imperfektikonstruktio esiintyy tyypillisesti kerronnassa. Puhujan rooli on keskeinen kerronnan 
vaikuttavuuden kannalta, ja ennen imperfektiaineiston tarkastelua on luotava silmäys retorisiin 
keinoihin kerronnassa. 
 Dramaattiseksi eli historialliseksi preesensiksi kutsutaan menneen ajan tapahtuman 
esittämistä preesensin avulla niin, että puhuja ikään kuin sijoittaa itsensä menneeseen aikaan 
selostamaan mennyttä tapahtumaa silminnäkijänä (Laitinen 1998, Yli-Vakkuri 1986, ISK § 
1529): Välirauha allekirjoitetaan 19.9.1944. 
 Dramaattinen preesens kuuluu kerrontaan, ja sen käyttö motivoituu ainakin kahdella 
tavalla (Laitinen 1998: 83): kertomukseen syntyy sen avulla vauhdikas ja jännittävä käänne tai 
kerrotusta tulee näytelmä. Dramaattista preesensiä käyttäessään puhuja tahtoo herättää kuulijassa 
mielikuvan, että kerrottu tapahtuu paraikaa hänen silmiensä edessä. Puhuja tavallaan kutsuu 
kuulijat tapahtumien todistajiksi seuraamaan ajantasaista tilannetta. 
 Toisaalta dramaattinen preesens on kertomusta ”elävöittävä” tyylikeino (mts. 84), ja sitä 
on pidetty eri kielissä luovan ja elävän kerronnan keinona, jonka kielisysteemi ja tyylioppi 
mahdollistavat (mts. 85–86; Yli-Vakkuri 1986: 152). Sitä on kuvattu myös puhujan keinona 
ilmaista asenteita ja tunteita sekä toisaalta välittää tunnelman tihentyminen (A. Penttilä 1963: 
473; Ikola 1949: 80–81). Kertoja eläytyy sen avulla kertomuksensa maailmaan ja osoittaa 
kertomuksensa merkittäviä kohtia. 
 Sanakirja (KS s.v.) kuvaa adjektiivia dramaattinen sanoin ’jännittävä, odottamattoman 
yllättävä, kohtalokas ja teatraalinen’, ja dramatisointia voi pitää yleisessä mielessä kielen 
ekspressiivisenä keinona, joka tähtää ilmaisun elävöittämiseen ja teatraaliseen väritykseen. 
Imperfektin rinnastustoisto vaikuttaa olevan yksi keskeinen dramatisoinnin keino, jolla puhuja 
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voi nostaa toiminnan pituuden erityishuomion kohteeksi. Aineistosta nousee esiin kaksi 
keskeistä käyttöyhteyttä: imperfektikonstruktiota käytetään tilanteen keston maalailussa ja 
henkisen tai ruumiillisen kamppailun kuvailussa. 
 
Tilanteen keston maalailu  

 
Toiston käyttö kerronnan dramatisointiin on keskeinen selitys siihen, että imperfektikonstruktio 
esiintyy tyypillisesti yksikön 1. ja 3. persoonassa, ovathan nämä tyypilliset kerronnassa esiinty-
vät persoonamuodot. Dramatisointi on tarpeen varsinkin silloin, kun puhuja kertoo kokemuksis-
taan, subjektiivisista tuntemuksistaan, tunteistaan ja asenteistaan. Puhuja on tapahtumassa 
agentiivisena tekijänä tai muutoin tilanteen keston kokijana. 
 Konstruktion käyttö dramatisoi tilanteen kestoa esimerkeissä 8a–c. Verbimuodoista 
yksikön 1. persoona nostaa esiin puhujan suorittaman pitkäkestoisen tai usein toistuvan teon (8a) 
kun taas toisaalta (yksikön) 3. persoonan konstruktio maalailee kerronnassa kolmannen osapuo-
len tekojen kestoa, määrää jne. Esimerkissä 8a sävypartikkeli vaan vielä vahvistaa teon määrää 
(ks. myös 6a–e). Silloin kun 3. persoona esiintyy kerronnassa, puhuja raportoi usein kokemuspe-
räistä tapahtumaa, havaintoa tai toimintaa, johon itse linkittyy (8b ja c). 
 

8. a.  – Aikoinaan [runoilija Tomi Kontio] vaan juoksin ja juoksin. Nyt olen viisastunut sen 
verran, että harrastan liikuntaa monipuolisemmin. Käyn muun muassa kuntosalilla ja pe-
laan sulkapalloa. Apu  6/2004 s. 84  

 b. ”Havaitsin pian Teuvo Kohosen ensimmäisen harmittavan ominaisuuden. Se oli valtava 
innostus. Kohonen teki aivan hirmuisesti laboratoriokokeita, teki ja teki eikä tahtonut lo-
pettaa ollenkaan”, akateemikko Pekka Jauho muistelee. HS 1.10.1999 s. D 1 

 c. Lapsena kylläkin otti päähän, kun se [Pontus Jäntin veli] vaan luki: saaressakin mä touhu-
sin ja mulla oli hirveästi energiaa, mutta Markus istui vanhan Singer-ompelukoneen ääres-
sä ja luki ja luki. HS-kl elokuu 1999 s. 14 

 
Tietynlaiset duratiiviset verbit, esimerkiksi jatkua, kestää, venyä, viipyä ja odottaa, kuuluvat 
ajan hahmotuksen kannalta erityisryhmään (ks. myös 2d–g). Nämä verbit jos jotkin ovat 
korostuneen temporaalisia, koska ne merkitsevät tapahtuman ajallista kestoa. Verbit jatkua, 
venyä ja kestää kuvaavat ajan, toiminnan tai tilan keskeytymättömyyttä, ja varsinkin metaforinen 
venyä on paheksuva jo luonnostaan. Verbissä viipyä taas jokin selvästi tapahtuvaksi tai saapu-
vaksi kuviteltu antaa odotella itseään ja odottaa-verbin ilmaisemassa teossa kokija on aloillaan 
ryhtymättä uusiin toimiin, kunnes jotakin tapahtuu. 
 Näitä verbejä toistetaan herkästi sellaisissa yhteyksissä, joissa puhuja tahtoo korostaa 
toiminnan pitkäkestoisuutta ja osoittaa suhtautumisensa siihen. Vallitsevan tilanteen kestoa 
voidaan esimerkiksi kontrastoida odotusarvoon tai sietokykyyn nähden, jolloin tilanteen kesto 
herättää paheksuntaa (9a–g). Esimerkissä 9a toistokonstruktio on mutta-lauseessa, jolloin 
eritoten korostuu odotuksenvastaisuus (ks. myös 5a–d). Triplikaatti on näissäkin tapauksissa 
retorisesti painokkaampi variantti (9f). Tapauksen 9g pluskvamperfekti on retorisesti samanve-
roinen kuin imperfekti. 
 

9. a. ”Oli vieraita, kuuntelin musiikkia, katselin rakastettuani ja saattelin hänet sitten rai-
tiovaunulle, mikä silloisten sitoumusten puitteissa katsottiin riittäväksi”, Lassi Nummi 
kuvaa.”Palasin tekemään muistiinpanoja. Ajattelin silloin, että kyseessä on tuollainen vai-
vaton kahden-kolmenkymmenen rivin runo, mutta se jatkui ja jatkui, minä tuskaannuin 
ja alkoi nukuttaakin, enkä todella ollut aikonut valvoa sen kanssa koko yötä.” sk87 

 b. Kanadalaiset ja varsinkin ruotsalaiset viettivät jäällä turnauksen pisimpiä minuutteja. Tar-
kistus kesti ja kesti, kunnes Sindler viittasi keskelle. HS 12.5.2003 s. D 1 
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 c. Soittakaa uudelleen, minulle sanottiin. Ribbentrop oli Hitlerin päämajassa, häntä ei saanut 
häiritä. Odotimme ja odotimme, ilta kääntyi yöksi. Lopulta elettiin jo kesäkuun 22. päi-
vän ensimmäisiä tunteja. Lopulta, kolmen aikoihin aamulla, Wilhelmstrasselta soitettiin. 
sk87 

 d. Tekonurmen asentamisessa on ollut erilaisia hidasteita pitkin kevättä, jo siitä lähtien, kun 
stadionin johto odotti päätöstä, joka venyi ja venyi. HS 14.5.2003 s. C 9 

 e. Venäjä potee polttoainepulaa. Bensa oli tainnut loppua kuvausryhmältäkin jo Pietarissa, 
koska sen sekä lähistön asioissa viivyttiin ja viivyttiin. HS 8.10.1996 s. B 3 

 f. Kirkko oli tungokseen asti täynnä kansaa. Suitsutus aiheutti jomottavaa päänsärkyä. Toi-
mitus kesti, kesti ja kesti, jopa neljäkin tuntia. Jalkani paisuivat tukeiksi. 

  – Voi kauhistuksen kanahäkki, tapasin ennen tuollaista toimitusta manata kotona.  
  – Taas ovat ortodoksit koolla mekoissaan ja ikoneissaan. En kestä! sk87  
 g. Se oli syventynyt hänen vieheensä seuraamiseen, evät väristen ja kroppa äärimmilleen 

jännittyneenä. Hän oli keskittynyt vastaiskuun yhtä lailla. Hetki oli kestänyt ja kestänyt. 
Hauki oli tullut töyrään alta ja ottanut hänen kalansa. Hetki oli pysähtynyt kuin juna, ja 
hänen pieni kalansa oli ollut poikittain hauen leuoissa, kuolemaa tekevänä, kuin ilmassa 
tai kuin elokuvassa. sk87 

 
Esimerkissä 10a toistokonstruktio on rakentunut muutosverbistä lisätä, niin että rakenne 
ilmaisee kumulatiivisuutta. Lauseeseen liittyy lisäksi sävypartikkeli vain, joka tässä yhteydessä 
liittyy lähinnä merkityksen käänteen osoittamiseen ja odotuksenvastaisuuden ilmaisemiseen. 
 

10.a. Loukkaantumisensa jälkeen Litmanen otti pari päivää rauhallisesti ja palasi hyvän ystä-
vänsä pallon pariin. ”Sitten harjoittelua vain lisättiin ja lisättiin ja tuli takapakkia. En 
pystynyt tekemään kaikkia harjoituksia, jotka olisi pitänyt ja niin otettiin [varjoai-
ne]kuvat”, Litmanen sanoo. HS 21.8.1999 s. C 14 

 b. Lentoperämies Yonas Mekuria kertoi sunnuntaina, että kaappaajat kielsivät kapteeni Aba-
tea laskeutumasta Komorien pääkaupungin Moronin lentokentälle, vaikka hän toisti ja 
toisti, että polttoaine oli loppu. Lentokenttä on kahdeksan kilometrin päässä turmapaikas-
ta. HS 25.11.1996 s. C 3 

 
Tapauksessa 10b on kyseessä hieman toisenlainen merkityksen kontrastointi. Verbinä on 
semelfaktiivinen toistaa, joka toistuessaan saa iteratiivisen hahmotuksen. Toistokonstruktio on 
sijoittunut vaikka-lauseeseen, mikä konstrastoi sen edellä kuvattuun toimintaan. 
 
Kamppailun kuvaaminen  

 
Tiettyjen verbien keskeinen semanttinen piirre on se, että agentti (tai kokija) ponnistelee suurella 
intensiteetillä henkisiä tai fyysisiä vaikeuksia vastaan. ”Kamppailuverbejä” ovat esimerkiksi 
verbit yrittää, sinnitellä, jaksaa ja metaforiset rypistää ja kestää (11–13). Verbi kestää ilmaisee 
asiaintilan pysymistä olennaisilta osin ennallaan ulkoisista vaikutuksista huolimatta, jaksaa taas 
on kamppailua, jossa rajakohtana ovat omat voimat ja henkinen kyky. Verbi yrittää on pyrkimis-
tä johonkin tavoitteeseen tai päämäärään, sinnitellä puolestaan kuvastaa yritystä sitkeään 
selviytymiseen ja rypistää ’pidättää ulostusta’ ottelee fyysistä tarvetta vastaan. Verbi taistella 
kilpailee voitolle pääsystä. 
 Fyysinen ja psyykkinen kamppailu on raskasta, eikä ole ihme, että vastoinkäymisten 
keston kuvaus saa herkästi dramatisoivan sävyn. Kamppailun kuvaaminen on tyypillistä 
ekspressiivis-affektista toistoa. Toisto elävöittää ennen muuta puhujan omien kokemustaan 
kerronta (11a–c); puhuja tavallaan anelee kokemuksilleen sympatiaa kuulijalta. Tällaisten 
verbien toisto on konstruktion V ja V käytöistä lähimpänä puhdasta intensifiointia (ks. jakson IV 
lukua 2.2). 
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11.a. ”Minä yritin ja yritin, ostin sille mustikkakeittoa ja samariiniakin”, kuuluu viinanse-
kainen ääni. ”Mikään ei pysynyt sisällä.” HS-kl marraskuu 1996 s. 36 

 b. ”Kyllä minä sinnittelin ja sinnittelin, mutta sitten en enää jaksanut.” HS-kl marraskuu 
1996 s. 35 

 c. Jo junassa minuun iski ripuli. Rautatieasemalta juoksin vauhdilla kotiin. Matkalla rypistin 
ja rypistin. Ja ah, ehdin kotiin ja heittäydyin vessanpöntölle. ”No, sitten sinulle kävi tosi 
hyvin?” sk87 

 
Verbintoistoon voi liittyä myös itseironiaa (12), jolloin toistorakenne liittyy ironiseen, päivitte-
lyssä käytettävään lausetyyppiin Että... ’voi että’. 
 

12. Hän löi itsensä maailman kaikkien onnettomasti rakastuneiden tietoisuuteen vuonna 1962, 
Francois Truffautin elokuvassa Jules ja Jim. Että sitä jaksettiin ja jaksettiin katsoa yhä 
uudelleen ja uudelleen. HS 26.9.1996 s. D 12 

 
Syntaktista triplikaattia voi näissäkin tapauksissa käyttää erityisen emfaattisessa tarkoituksessa 
(13a ja b). 
 

13.a. Miksei minulla ole akkaa, joka kestäisi ja kestäisi ja kestäisi. Tukisi ja patistaisi, taput-
taisi poskeen jokaisesta aamupalasta ja kirjoitetusta sanasta. Niin kuin Joycella ja Saari-
koskella. HS-nyt 39 /1996 s. 12 

 b. Vanha osallistuja Regis Debray on tehnyt nykyälykön muotokuvan: nykyälykkö taistelee, 
taistelee, taistelee itsensä valtaan ja keskiluokan tietoisuuteen. hs 

 

1.1.5 Konstruktio Vperf ja Vprees  

Perfektin ja preesensin konstruktio Vperf Vprees on keskeinen epäsymmetrinen ja-rinnastusrakenne. 
Tämä konstruktio on ja-konstruktioista yleisin perusaineistossa: 12 esiintymää (liite 2, taulukko 
XIII). Jokunen perusaineiston toteutumien esiintymisyleisyyteen liittyvä tieto Google-hakuna 
(elokuu 2005): on ollut ja on 22 800, on tapahtunut ja tapahtuu 374, on tehnyt ja tekee 263, on 

jäänyt ja jää 67, on pelannut ja pelaa 15. 
 Ilmaustyyppi on produktiivinen laajasta kirjosta verbejä. Toisaalta on olemassa kuitenkin 
puhetilanteen hahmotukseen liittyviä seikkoja, jotka mahdollistavat tai estävät toiston. Näin 
muodoin läheskään kaikkien verbien perfektin ja preesensin rinnastus ei ole mahdollinen, ja 
vaikka rinnastus olisi mahdollinen, se ei ole aina retorisesti tarpeen. 
 Perfektin ja preesensin rinnastuksen motivaatio liittyy tempuksen tulkitaan, sillä perfekti-
ilmaus voidaan käsittää verbin aspektimerkityksestä ja kontekstista riippuen kahdella tavalla. 
Perfektin kiteytyneessä merkityksessä tekeminen on puhehetkeä varhempaa, eli se sijoittuu 
menneeseen aikaan (esim. Hakulinen-Karlsson 1979). Perfekti ei kuitenkaan usein viittaa 
tiettyyn ajankohtaan, vaan se ilmaisee yleensä nykyhetkeä varhempaa tekemistä, joka on jollakin 
tavoin puhehetkellä relevantti. Tapahtuman ajatellaan sattuneen melko lähellä puhehetkeä; 
perfekti ikään kuin toteaa tapahtuneen (14a). Mainitunlaista perfektiä on tapana kutsua resultatii-
viseksi perfektiksi eli päättyneen tilanteen perfektiksi (esim. Comrie 1976; Dahl 1985). Tällaiset 
tilanteet ovat aspektiltaan rajattuja. ISK (§ 1535) luonnehtii tällaista perfektiä tulosta tai 
jälkivaikutusta tähdentäväksi perfektiksi.  
 

14.a. Isä on tullut kotiin. 
 b. Isä on ollut saunassa (jo) tunnin. 

 
Perfekti (14b) voi kuitenkin ilmaista myös käynnissä olevaa tekemistä, jolloin syntyy jatkuvan 
tilanteen perfekti (esim. Comrie 1976; Dahl 1985). ISK (§ 1537) käyttää samasta ilmiöstä termiä 
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jatkuvuuden perfekti: kun menneessä ajassa alkaneen tilanteen ”päättyminen jätetään avoimeksi, 
perfekti-ilmaus tulkitaan niin, että tilanne jatkuu viittaushetkelläkin”. 
 Resultatiivisen ja jatkuvan tilanteen perfektin hahmotusero selittää periaatteessa myös 
saman verbin perfektin ja preesensin rinnastuksen mahdollisuuden. Perfekti ei näet voi saada 
yhteyteensä saman verbin preesensiä, jos tilanne on resultatiivinen tai teelinen (15a ja b). 
Toisaalta momentaaninen verbi voi toistua, vaikka etujäsenen osoittama teko on resultatiivinen, 
jos verbi merkitsee olemaan tulemista (17g).  
 

15.a. *Työntekijät on irtisanottu ja irtisanotaan. 
 b. *Olen lukenut ja luen Seitsemän Veljestä kaksi kertaa 

 
Toiselta puolen jos verbi on statiivinen ja duratiivinen ja tekeminen ymmärretään kontekstissaan 
jatkuvan tilanteen perfektiksi, verbiä ei yleensä toisteta, koska ilmaus jo luontaisesti osoittaa, 
että toiminta on jatkuvasti käynnissä. Jatkuvasti käynnissä oleva statiivinen tila on esim. jonkun 
ihmisen tunteminen (16). 
 

16.  *Olen tuntenut ja tunnen Kaisan (jo) opiskeluajoilta. 
 
Mihin toistoa sitten tarvitaan? Toisto liittyy perfektin kaksitulkintaisuuteen kontekstissaan. Sil-
loin kun on mahdollista tulkita perfekti resultatiiviseksi, takajäsenen preesens täsmentää, että 
tilanne jatkuu edelleen. Preesensin ensisijainen tehtävä on siis varmistaa, ettei etujäsenen 
perfektiä tulkita osoittamaan päättynyttä tilannetta. Kalliokosken (1989: 116–117) mukaan 
preesensin ja perfektin rinnastus osoittaa kirjoittajan pyrkimyksen ”tarkkuuteen”. Tarkkuus on 
sen varmistamista, että tilanne jatkuu edelleen. 
 Tilanteen jatkuvuuden varmistamisesta on kysymys esimerkkien 17a–f rinnastustapauk-
sissa. Näissä ilmauksissa on vahva futuurinen vivahde, johon vielä voi liittyä emfaattis-affektista 
vakuuttelua siitä, että toiminta pysyy käynnissä myös vastaisuudessa (ks. myös Pulkkinen 1993: 
30). Erityisen vakuutteleva on konstruktion Vperf ja Vprees kieltomuoto, jossa on agentiivinen 
tekijä (17f). 
    

17.a. Kirjan päähenkilö Jenny Paulaharju ja kirjan kirjoittaja Aili Simojoki todistavat, että Si-
meliuksen suvussa on ollut ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat, kun taas 
meistä niin monet tekevät, mitä osaavat. sk87 

 b. Muualla Länsi-Euroopassa suomalaisia on pelannut ja pelaa, mutta Euroopan rahak-
kaimpaan Italian liigaan heitä ei ole huolittu. Aaltosella olisi ottajia muissakin maissa. 
sk87 

 c. Nyt voi jo nähdä, että muutoksia on tapahtunut ja tapahtuu piirimyyjä- ja maahantuon-
tikentässä. sk87 

 d. Saharov: ”En ole milloinkaan esiintynyt henkilökohtaisesti Gorbatsovia vastaan enkä ole 
koskaan arvostellut henkilökohtaisesti hänen edeltäjiäänkään. Julkisuudessa esittämäni 
lausunnot ovat koskeneet ja koskevat olemassa olevia kielteisiä ilmiöitä kuten ihmisoi-
keuksien loukkauksia ja omantunnonvankeihin kohdistettua sortoa.” sk87 

 e. Suuret puolueet ”kaappasivat” siten 20 paikkaa pienemmiltään. Järjestelmää arvostellaan 
pienten toimesta aina vaalien jälkeen, mutta sen muuttamiseen tarvittaisiin suurten tuki ja 
siksi homma on jäänyt ja jää. sk87 

 f. Akateemikkona Haavikko saa kutsun automaattisesti joka kolmas vuosi, viimeksi viime 
syksynä. Vaikka Haavikko on arvostellut valtaa ja presidenttejä kovin sanoin, linnasta hän 
ei ole kieltäytynyt, eikä kieltäydy. HS 6.12.1998 s. D 3 

 g. Kaikille, selittämättömillekin tapahtumille on löytynyt ja löytyy looginen ymmärrettävä 
selitys, joka voidaan laskea ja mitata. www.vapaa-ajattelijat.fi/keskustelu 25.2.2008 
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Agentiiviseen tekoon liittyvää vakuuttelua voi lisätä täsmentävillä ja korostavilla pikku sanoilla. 
Tällaisia ovat esim. kaikkensa (18a), loputkin (18b) ja juuri (18c). 
 

18.a. Mutta kuten itse Lenin sanoi: ”Meidän sosialistinen tasavaltamme on tehnyt ja tekee 
kaikkensa, jotta Suomen, Ukrainan ym. itsemääräämisoikeus toteutuisi.” sk87 

 b. Itseltäni he ovat vieneet ja vievät loputkin koko elämän pohjasta, joka on nojannut met-
sän, suurten vanhojen puiden varaan. sk87 

 c. Työtä on tehty 50-luvulta saakka. Se alkoi jo ennen Eftan perustamista ja johti Ec:n kans-
sa solmittuun vapaakauppasopimukseen 1973. Työtä on tehty ja tehdään juuri sen takia, 
että Suomi pysyisi Euroopan kartalla, sen markkinoilla ja kehityksessä mukana. sk87 

 
Temporaalisia adverbeja (yhä ja vielä(kin), yhä vieläkin, jatkuvasti, edelleen) käytetään kuvaa-
maan tekemistä, joka vallitsee edelleen. Tällainen sana voi liittyä myös perfektin ja preesensin 
rinnastuskytköksen takajäsenen vahvistamaan ja korostamaan tilanteen käynnissäoloa (19a–e). 
 

19.a. Isäni kärsii sairaudesta joka on estänyt ja estää yhä häntä pelaamasta. sk87 
 b. Eri puolilta maata peräisin olevien perinneruokien yhteinen ja hyvä puoli on, että ruoat 

ovat syntyneet ja syntyvät yhä luontaisesti ja konstailematta. sk87 
 c. Italian puolue on näistä [Länsi-Euroopan suurista kommunistipuolueista] ollut ja on vie-

läkin suurin. sk87 
 d. Vesistöjemme maisemia on muutettu ja muutetaan jatkuvasti monella tavalla sekä nä-

kyvästi että näkymättömästi. skh 
 e. Leipä on ollut ja on edelleen olennainen osa suomalaista ruokakulttuuria. HS 29.10.1996 

s. C 2 
 
Perfektin ja preesensin rinnastus voi saada myös tulkinnan, joka painottaa tulevaa aikaa. Tällöin 
ajan adverbi on esimerkiksi vastaisuudessakin tai vastakin (20a ja b). 
 

20.a. Suurin osa, 2,5 miljardia oli yksityisille henkilöille myönnettyjä asuntolainoja. Näistä ja 
monista muista liikepankkiluotoista on tiedotettu ja tiedotetaan vastaisuudessakin. sk75 

 b. Helsingin Sanomien linjaanhan kuuluu nimenomaan mielipiteen vapauden toteutuminen. 
Kysymys on Erkon mielestä arvoista, ”jotka nyt tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, mutta joi-
den puolesta on oltu ja ollaan vastakin valmiita taistelemaan”. sk87 

 c. Panu Pulma väittää, että yhteiskunnan virallinen lapsista huolehtiminen on aina perustu-
nut ja perustuu huoleen yhteiskunnasta, ei lapsista. sk87 

 
Esimerkissä 20c vahvistava aina on liittynyt rakenteen etujäseneen. Tällöin huomio kiinnittyy 
menneeseen aikaan eli korostuu jo tapahtunut. 

1.1.6 Konstruktio Vimpf ja Vprees  

Imperfektin ja preesensin rinnastus – konstruktio Vimpf ja Vprees – on toinen keskeinen epäsym-
metrinen ilmaustyyppi. Toiston perustehtävä on myös tässä rakenteessa tilanteen käynnissäolon 
varmistaminen niin kuin edellä perfektin ja preesensin rinnastuksessa. Perusaineistossa on tästä 
konstruktiosta ainoastaan 6 esiintymää (liite 2, taulukko XIII), mutta malli on produktiivinen ja 
se on sinänsä mahdollinen suunnilleen samoin syntaktisin ehdoin kuin perfektin ja preesensin 
rinnastus. 
 

21.a. Postipankki oli Suomen Pankin ohella ainoa pankki, joka ei myynyt ostajalle [teollista-
misrahaston] osuuttaan. Mikä oli ja on sen tarkoitus, kysellään. sk87 

 b. Maatalous nojasi ja nojaa Suomessa perheviljelmiin. sk87 
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Imperfektirakenteenkin takajäseneen voi liittyä temporaalisia adverbeja (yhä ja vieläkin) samaan 
tapaan kuin perfektin ja preesensin konstruktioonkin (22a–d). Pikku sanat korostavat sitä, että 
tilanne vallitsee edelleen. 
 

22.a. Kaupparekisteriin se [Keitele & Tommila] merkittiin kesäkuun lopussa samana vuonna. 
Aluksi sen osakepääoma oli puoli miljoonaa markkaa. Yhtiön johtokunnan puheenjohtaja 
oli ja on yhä Lauri Tommila ja toimitusjohtajaksi nimitettiin Jukka Keitele. sk87 

 b. Ruotsissa vähemmistöä säälittä ruotsalaistettiin, kuten myös alkuperäiset tanskalaiset. 
Suomessa vähemmistö pitkään kielsi kielioikeudet enemmistöltä. Ruotsista tulevat, siis 
siirtolaiset, saivat ja saavat yhä pitää äidinkielensä tänne muuttaessaan. sk87 

 c. Valmistumishetkellään Golden Gate oli maailman pisin riippusilta ja sitä pidettiin sillan-
rakennuksen ihmeenä. Se oli ja on vieläkin komea näky. sk87 

 d. Radasta tuli suoni, joka pumppasi ja pumppaa vieläkin voimaa syrjäseuduilta ratojen 
varsille kasvaneisiin ja pullistuviin kaupunkeihin. sk87 

 
Imperfektin ja preesensin sekä toisaalta perfektin ja preesensin verbirakenteet ovat merkityksel-
tään lähellä toisiaan sikäli, että ne sopivat kielenmukaisuuden kannalta korvaamaan toisensa 
useimmissa elleivät suorastaan kaikissa konteksteissa (23a ja b). 
 

23.a. Maatalous nojasi ja nojaa Suomessa perheviljelmiin. 
 b. Maatalous on nojannut ja nojaa Suomessa perheviljelmiin.  

 
Konstruktiot eivät kuitenkaan merkitse samaa. Merkitysero perustuu perfektin ja imperfektin 
hahmotuseroon aikajatkumolla. Imperfekti raportoi menneen ajan tapahtumasta, joka sijoittuu 
(selvästi) puhehetkeä varhempaan aikaan. Imperfekti fokusoi huomion perfektiä rajatummin 
toimintaan, joka on mahdollisesti välillä jo päättynyt: Maatalous nojasi ja nojaa... ’nojasi 
jonakin ajanhetkenä menneessä ajassa (ja nojaa nyt taas)’. Tapauksessa 23b taas jälkijäsenen 
preesensin on tarkoitus osoittaa, että etujäsenen perfekti tulkitaan jatkuvan tilanteen perfektiksi. 
Toiminta on käynnissä puhehetkellä niin, että tilanteesta muodostuu ikään kuin katkeamaton 
aikajana. 

1.1.7 Muita tapauksia  

Rinnastussanan ja avulla järjestyy edellä kuvattujen tapausten lisäksi melkoinen joukko ei-
identtiseen verbintoistoon perustuvia ilmaustyyppejä. Ilmaustyypit ovat osittain satunnaistapauk-
sia eivätkä muodosta systemaattista joukkoa, mutta ne tuovat oman lisänsä identtisen ja ei-
identtisen verbikomponentin rinnastuksen rajapinnalle. Toisaalta marginaalisemmilla tapauksilla 
on voittopuolisesti sama motivaatio kuin edellä kuvatuilla tapauksillakin: verbi toistetaan siksi, 
ettei tilannetta tulkittaisi päättyneeksi. 
 Preesens edeltää harvoin rinnastuskonstruktion jäsenenä muuta aikamuotoa. Tämä johtuu 
siitä, että preesens on tunnusmerkitön tempus ja sen käyttö on semanttisesti väljää menemättö-
mässä ajassa (Hakulinen ja Karlsson 1979: 247). Siksi sellaiset tempukset, joiden tapahtuma 
ja/tai viittaushetki sijoittuu menneeseen aikaan, tapaavat sijaita ennen preesensiä, koska tällöin 
takajäsenen preesens mahdollistaa tilanteen jatkumisen: on ollut ja on. 
 Preesensiä kuitenkin esiintyy myös etujäsenessä. Esimerkissä 24 takajäsenen imperfekti 
viittaa menneeseen aikaan sen jälkeen, kun nykytilanne on jo raportoitu. Lausuttuaan ensin 
geneerisen totuuden puhuja tuo tietoon menneen ajan tapahtuman, joka ei ole ajankohtainen 
nykyhetkessä. 
 

24. Harjuja on hyödynnetty jo kauan. Harjun etelärinteet ovat ja olivat hyviä kasvupaikkoja 
ja siten aikoinaan sopivia kaskimaita, joille kaskeamisen jälkeen kasvoi hyvä hongikko. 
skh 
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Progressiivisen eli kyseessä olevalla hetkellä meneillään ja käynnissä olevan tilanteen osoittami-
seen käytetään suomen kielessä olla-verbin kera esiintyvä MA-infinitiivin inessiiviä. Tällainen 
infinitiivimuoto voi olla myös rinnastuksen takajäsenenä ilmentämässä toiminnan käynnissäoloa 
(25a). Käynnissä oleminen voidaan ilmaista myös vA-partisiipin avulla (25b). 
 

25.a. Kansan oikeustaju on tässä oikeanlaista tajua siitä mitä on tapahtunut ja tapahtumassa. 
sk87 

 b. Kaiken tapahtuneen ja tapahtuvan keskellä tämän päivän rautaruukkilainen on hieman 
varuillaan. sk87 

 
Perifrastiset ajan ilmaukset tarkoittavat yleensä muita useampijäsenisiä aikasuhteita ilmaisevia 
verbirakenteita kuin perfektiä ja pluskvamperfektiä (Hakulinen ja Karlsson 1979: 250–251). 
Koska suomesta puuttuu morfologinen futuuritempus, perifrastisia ajan ilmauksia liittyy suuri 
määrä juuri tulevaan aikaan. Perfektin sekä tulla-verbin ja verbin MA-infinitiivin illatiivin 
muodostama rinnastus osoittaa korostetusti futuuria (26a), samoin kuin perfektin ja olla-verbin 
ja 1. partisiipin muodostama arkaistinen rinnastus (26b). 
 

26.a. Painomustetta on Suomessa paljon väärinkäytetty ja tullaan kai edelleen väärinkäyttä-
mään. sk87 

 b. Aina on ollut ja on oleva tuloeroja. Vain ahkeruudella pärjää. sk87 
 
Kiteytyneellä verbiliitolla tarkoitetaan sellaisia verbi-ilmauksia, joiden finiittiosa on yleensä 
olla-verbi ja jälkimmäisenä osana on nominaalimuoto, jolla ei ole paradigmaattisia optioita (ks. 
esim. Hakulinen ja Karlsson 1979: 234). 
 

27.a. Listasta paljastuu, että yhden asian liikkeet ovat onnistuneet tehtävissään. Sekä vihreät et-
tä kristilliset ovat aina hurskaasti kuuluttaneet, ettei ole niinkään tärkeää, miten ne ryhmi-
nä menestyvät, vaan se, että niiden ajamat asiat otetaan huomioon muissakin puolueissa. 
Nyt on totisesti otettu ja otettava. sk87 

 b. ”Emme pidä tästä ollenkaan. Jotakin on tehtävä ja tehdäänkin, mutta mitä, sitä en vielä 
kerro”, Slite-varustamon toimitusjohtaja ja Viking Linen hallituksen puheenjohtaja Karl-
Bertil Myrsten tokaisi kysymykseen, mitä Sallyn siirtyminen kilpailijoiden omistukseen 
merkitsee. sk87 

 
Kiteytynyttä verbiliittoa edustaa tapauksissa 27a modaalinen rakenne, nesessiivinen liitto, jossa 
olla-verbi liittyy passiivin partisiippiin. Etujäsen on totisesti otettu vakuuttelee, ja takajäsen on 

otettava tuo esiin välttämättömyyden. Modaalinen verbiliitto (on tehtävä) voi olla myös 
etujäsenenä ja indikatiivi (tehdään) vastaavasti seurata sitä (27b). Tällöin vakuuttelu seuraa 
modaalisuutta. 

1.2 Muiden tapausten käytöstä  

Edellinen luku (1.1) käsitteli verbikonstruktiota V ja V. Tässä luvussa kuvaan muiden sanaluok-
kien sanoista muodostuneiden rakenteiden käyttöä. Jaottelu perustuu paljolti funktioon (esim. 
paheksuva käyttö). Toisaalta käsittelen erikseen muutamaa alakonstruktiota (esim. X X ja vielä 

kerran X ja X ja taas X) ja paria fraasia (juuri ja juuri, siinä ja siinä). 

1.2.1 Paheksuva käyttö  

Kielenkäyttäjä voi ilmaista konstruktion X ja X siivittämänä negatiivisen suhtautumisensa 
propositioon. Puhujan lausumasta käy tällöin ilmi, että hän moittii toisen ihmisen suorittamaa 
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tekoa tai ilmaisee pitävänsä sitä pahana tai moraalisesti arveluttavana. Kielteisyys voi kohdistua 
yhtä lailla myös asioihin ja ilmiöihin. 
 Keskeinen kielteisen suhtautumisen muoto on paheksunta. Paheksunta on jonkin verran 
epämääräinen ja vaikeasti rajautuva ilmiö, mutta paheksuvaa kielenkäyttöä yhdistää yleensä se, 
että teon, asian, ilmiön tms. kuuluisi ilmauksen esittäjän mielestä näyttäytyä toisin. 
 Toiston käyttö paheksuntaan saa monenlaisia muotoja. Paheksunta on kielen funktionaa-
linen ilmiö, ja ilmausten sanaluokka on sangen vapaa. Tapauksessa 28a puhuja paheksuu 
kielteisenä pitämäänsä asiaa, rahan ylivaltaa. Esimerkissä 28b puhuja ilmaisee paheksuntansa 
toisen henkilön tekoon, sen sisältöön ja kestoon. Ilmaus jos ja jos paheksuu sekin tekoa, 
nimittäin ehkäilyä (28c). Tähän konstruktiin liittyy vahvistavana elementtinä lisäksi sävypartik-
keli aina. 
 

28.a. Aurajokirantaan laajenevan merikeskuksen Forum Marinumin tieltä on hävitetty kuvan-
veistäjä Béla Czitromin ”patsaspuisto”. ”Taiteilijan työtä ei tässä maassa kunnioiteta. 
Miksi minun sieluni halutaan tuhota? Tärkeintä täällä on vain raha ja raha”, Czitrom 
huokaa. HS 2.12.1999 s. C 11 

 b. Puhuu samaa aina ja aina. NS s.v. 2. aina I.1. 
 c. Se on aina jos ja jos. (lennosta) 
 d. Ohjelma [missikisat] oli kaameaa. Oli nimittäin kuin aseella uhaten keksitty uutta, uutta, 

uutta ja uutta. Se enää puuttui, että Riitta-Sisko Jukkala-Benisch, nyttemmin Räike olisi 
tentannut kandidaattien uskonasiat. Melkein kaikki muut vakijuontajat olivatkin paikalla 
Huomenta Suomesta Bumtsibumiin ja Kymppitonniin, Lauri Karhuvaarasta Marco Bjur-
strömiin ja Riitta Väisäseen. HS 16.2.1999 s. D 8 

 
Affektin voimakkuutta voi kasvattaa ikonisesti toiston määrän avulla. Paheksunnan tehtävässä 
voi käyttää peräti neljän sanan toistorakenteitakin (28d). 

1.2.2 Maininnan korvaava käyttö  

Demonstratiivipronominit (tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne) sekä niistä johdetut proadjektiivit ja 
proadverbit (esim. tällainen, sellainen, siinä, niin, näin) muodostavat koko joukon konstruktioi-
ta (29a–e). Proadverbeista ja -adjektiiveista muodostuneet konstruktiot tulkitaan samoin kuin 
demonstratiivikonstruktiotkin. 
 

29.a. Sanot sille ämmälle vaan että sä olet yhteisjakelusta se ja se ja että sun täytyisi sopia 
Nyyssösen kanssa tuurauksesta.  harjunpää 

 b. Psykoanalyyttinen tieto ei ole sellaista, joka sanoo, että tuo ja tuo asia johtuu varhaislap-
suuden siitä ja siitä kokemuksesta. Kanava N:o 6/1997 s. 340  

 c. Ensimäiset opiskelijat, kolme kappaletta, ovat jo tulleet hieromaan kanssani kauppaa tu-
lospisteistä: tässä on väitöskirjani, ota tai jätä. Jos jätät, olen jo sopinut sen ja sen profes-
sorin kanssa, että kirjani hyväksytään siellä ja siellä. Olen jättänyt, mutta jos rahat laitok-
sellani loppuvat, harkitsen asian uudelleen. Yliopisto 17/1996 s. 33 

 d. Sovitaan, että niin ja niin paljon avustuksesta käytetään hankkimalla suomalaisia tuotteita 
ja lahjoitetaan ne unicefille. sk75 

 e. Olisi kai aika, että työläisillä itsellään olisi enemmän tietoa tehtaitten kannattavuudesta. 
Nyt työläisiä usein käytetään kiristyskeinona valtioon ja kuntiin päin: ellette tee näin ja 
näin, niin pyörät pysähtyvät. hkv 

 
Sanakirjamääritelmän (NS s.v. se) mukaan se ja se (tai vastaava) esiintyy varsinkin silloin ”kun 
ei sanoa haluta jtak yksityiskohtaisesti, mainita nimiä t. toistaa sellaisenaan toisilta kuultua tms.”  
Konstruktio siis korvaa täsmällisemmän maininnan. ISK (§ 1094) mainitsee tällaisen keinon 
liittyvän usein referointiin.  
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1.2.3 Paljoutta korostava käyttö  

Toisto on diagrammaattista ikonisuutta tyypillisesti silloin, kun ilmausmassalla on suora yhteys 
fyysisen maailman kvantiteettiin (ks. jakson IV lukua 2.2). Konstruktiota X ja X käyttämällä voi 
ilmaista emfaattisesti kvantiteettia; sen avulla korostetaan paljoutta ja runsautta sekä olioiden 
määrää ja laajuutta. 
 Paljouden korostamiseen käytetyssä toistossa voivat esiintyä usean sanaluokan sanat, 
esim. kvanttorit, substantiivit tai adjektiivit (30a–e). Toiston määrä liittyy ikonisesti paljouden 
määrään: mitä enemmän kvantiteettia, sitä enemmän kielellistä toistoa (30b). Adjektiivimäärit-
teenä olevaan konstruktiin liittyy vahvistussana yhä (30e). Yhä kontrastoi sanotun ennakko-
odotuksiin: uusia puolia löytyy, vaikka miltei kaiken voisi uskoa jo löytyneen. 
 

30.a. Ääntä, vimmaa ja vimmaa (ots) HS 26.11.1999 s. C 11 (Rage Against The Machinen al-
bumi The Battle of Los Angeles) 

 b. Kerminen ei ole menettänyt yöuniaan, vaikka pohdittavaa ja työtä on riittänyt yli kotitar-
peiden. ”Myönteistä on se, että jokainen kaveri joukkueessa haluaa vimmatusti menestyä. 
Siksi KalPaa on itse asiassa helppoa ja kivaa valmentaa. Odotin tulosta nopeammin, olin 
epärealistinen. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki tulee työn, työn ja työn kautta. Kiekos-
sakaan ei ole oikotietä onneen.” HS 26.2.1998 s. C 9 

 c. Petshora-Iljitshin metsä on jotain sellaista, mitä edes moni metsäisen Suomen asukas ei 
ole eläessään nähnyt. Männikköjä, kuusikkoja ja sekametsiä, tiheikköjä, joissa kaatuneet 
rungot maatuvat toistensa päälle satojen ja satojen kilometrien alueella. HS 23.7.1997 s. 
B 1 

 d. Miten suomalaiset kolmiloikkaajat ja pituushyppääjät saadaan lähemmäksi maailman kär-
keä [päävalmentaja Jarmo Mäkelä]? ”Harjoittelulla ja harjoittelulla. Meillä on kasva-
massa hyviä tyyppejä. Myös Helillä ja Johanilla on varmaan vielä haluja näyttää, mihin 
pystyvät.”  HS 25.8.1999 s. C 9 

 e. Nämä voimakkaan suggestiiviset kuva- ja värimassat voi kiertää ympäri ja niistä löytyy 
yhä uusia ja uusia puolia. sk87 

 
Fraasi uudelleen ja uudelleen on kiinnostava yksityistapaus. Kalliokoski (1989: 116) kutsuu 
ilmausta uudelleen ja uudelleen fraasiutuneeksi adverbiaalilausekkeeksi, jossa toteutuu iteratii-
visuutta osoittava identtisten elementtien rinnastus. Lang (1984: 110–111) pitää tämänkaltaista 
rinnastusta iteratiivisena tai intensifioivana koordinaationa. Adverbi uudelleen presupponoi, että 
jokin aiemmin tapahtunut toistuu kerran. Adverbin toisto tekee semelfaktiivisesta teosta 
iteratiivisen, joten uudelleen-adverbin toisto rinnastuu aspektin näkökulmasta verbin toistoon. 
 Iteratiivisuus liittyy aspektiin, mutta teon toistumiseen liittyy myös ”väittämien” paljous 
(31). Kvantiteetin osoittamisen ja fraasin uudelleen ja uudelleen välinen motivaatio on helppo 
käsittää. Kun teko toistuu, eli väittämiin törmää monta kertaa, myös väittämien paljous kasvaa 
samaan aikaan. 
 

31. Liikuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa törmää uudelleen ja uudelleen eräisiin perus-
väittämiin. Yksi on se, että kuntoilla täytyy 3–4 kertaa viikossa ja ainakin 20 minuutin 
ajan ylläpitää tiettyä pulssitiheyttä, joka on eduksi verenkiertoelimistölle. sk87 

 
Fraasiin uudelleen ja uudelleen voi liittyä vahvistussana yhä (32). Yhä voi saada käyttöyhteydes-
sään luennan, jossa teon toteutumista kontrastoidaan ennakko-odotuksiin. 
 

32.  Kilpailujen avulla on yritetty sittemmin yhä uudelleen ja uudelleen polkaista maasta 
suomalaista mestarinäytelmää ja nostaa näytelmän arvostusta. skh 
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Tapauksessa 32 ilmenee toiminnan määrän ja teon lopputulokseen pääsyn ristiriita. Toiminta, 
kilpailujen pitäminen, on toistunut, mutta se ei ole johtanut toivottuun lopputulokseen eli 
näytelmän arvostuksen nousuun. Näytelmän arvostuksen nousu on kuitenkin toiveissa, ja yhä 
tuo ilmauksessa esiin sen, että toimintaa on epätoivoisesti jatkettu, vaikka lopputulokseen pääsy 
on kovin epävarmaa. 
 

33. Hitchcockin elokuvista on vaikea sanoa, miksi ne ovat niin vaikuttavia ja tempaavat mu-
kaansa yhä uudelleen.sk87 

 
Adverbin toisto on yksi tapa tehdä kerrallisesta teosta iteratiivinen Adverbi uudelleen voi saada 
eteensä vahvistussanan yhä, jolloin siitä tulee fraasin uudelleen ja uudelleen siedettävä vastine 
(33). 

1.2.4 Muutoksen hahmottaminen  

Komparatiiviset adverbit voivat saada eteensä pikku sanoja (aina (vaan ~ vain), yhä, alati)), 
jotka komparatiiviseen adverbiin liittyneenä osoittavat kvantiteetin vähenemistä tai kasvua (aina 

vaan pitemmiksi) tai intensiteettiä (yhä paremmin). Kumulatiiviseksi komparatiiviksi kutsutaan 
tilanmuutosta osoittava adverbirakennetta, jossa mainitunlainen adverbi liittyy komparatiiviseen 
adverbiin (König 1971; Erelt 1977: 25; 1986: 92–93).  
 Komparatiivisen adverbin muodostama X ja X -konstruktio osoittaa vastaavasti kumula-
tiivisuutta. Tällainen ilmaustapa on varsin yleinen etäisyyttä, teon tapaa, ominaisuutta tms. 
paisutteleva retorinen keino, johon liittyy vahvistussanoja (aina, aina vain ~ vaan, yhä) ja 
hyperbolisiksi tulkittavia ajan ilmauksia koko ajan  (34b–f). 
 

34.a. Pikku karhu pomppasi korkeammalle ja korkeammalle, ja sitten pompahti oksalta alas. 
PKKS (ei sivunumerointia) 

 b. Aina kauemmaksi ja kauemmaksi NS s.v. aina II.4. 
 c. Eikö tunnu aika turhauttavalta, kun vaali vaalilta yksi tavoite eli vasemmistoenemmistö 

siirtyy aina vaan kauemmaksi ja kauemmaksi? sk87 
 d. Miksi aikuisen urheilua harrastavan on aina vain haettava suorituspaikkansa kauempaa 

ja kauempaa? HS 14.11.1996 s. A 15 
 e. Rikas luonto on arvo, jonka korvaamattomuus tajutaan yhä paremmin ja paremmin. 

sk87 
 f. Näin sieluni silmillä itseni murmelina murmeleiden siskonpetissä sydän hyvin hitaasti 

lyödä jumpsuttaen, lämpö olemattomissa, mutta koko ajan käyden laihemmaksi ja lai-
hemmaksi. sk87 

 

Komparatiivimuotojen toistoilmauksissa on selviä fraaseja. Tyyppitapaus on käännösfraasi 
enemmän ja enemmän (en more and more) (35a–d). Sekin saa herkästi seurakseen vahvistussa-
noja: yhä, aina, aina vain. 
 

35.a. [Yehudi] Menuhin sanoo nauttivansa lapsistaan enemmän ja enemmän - nyt kun he ovat 
isoja: ”Kun lapset ovat vauvoja, he ovat suloisia. Kun he kasvavat, heidän täytyy irrottau-
tua vanhemmistaan”. sk87 

 b. Ihmisen fysiikasta ja motoriikasta tiedetään yhä enemmän ja enemmän. Niitäkin tietoja 
voidaan käyttää koulutuksessa. Viulistin on oltava motorinen ihmelapsi. sk87 

 c. On mairittelevaa nähdä kuviaan lehdessä. Jos siihen rooliin antautuu, haluaa aina enem-
män ja enemmmän. Siitä tulee tragedia. HS-kl toukokuu 1996 s. 23 

 d. Vielä muutamia vuosia sitten rasvasta saatu osuus energiantarpeeseen oli 40 kaloriapro-
senttia. Nyt se on 35 ja valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittaa 30 prosenttia. Rasvaa 
jää aina vain enemmän ja enemmän yli tarpeen. sk87 
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Adverbi lisää ja vastaavasti fraasi lisää ja lisää (36) rinnastuu semanttisesti komparatiivisiin 
adverbeihin, sillä se hahmottaa kumulatiivisen kasvun. 
 

36.  Silti köyhien maiden ja kansojen äidit synnyttävät yhä lisää ja lisää lapsia. sk87 
 
Komparatiivissa oleva adjektiivimäärite (37a–d) voi muodostaa konstruktion vastaavalla tavalla 
kuin komparatiivinen adverbikin. Tällainen adjektiivimäärite osoittaa samaten kumulatiivista 
muutosta. 
 

37.a. Kaiken tieteellisen tutkimuksen ongelma on, mennäänkö lopulta pienempään ja pienem-
pään tietoon vain tiedon itsensä takia. sk87 

 b. ”Tämä oivallus on minusta aivan ratkaiseva, kun harkitaan onko abortti oikein vai ei. 
Olennaisen tärkeä on perheen mielipide, jos kohta jotkut rajat pitää olla lääkärilläkin. Täs-
sä tullaan ilman muuta vaikeampien ja vaikeampien ratkaisujen eteen sitä mukaa kuin 
diagnostiikka kehittyy ja yhä enemmän myös lievempiä tauteja voidaan diagnostisoida.” 
sk87 

 c. Samanhenkisyyden on muodostettava yhä suurempia ja suurempia kokonaisuuksia ja tä-
ten kuvitellaan rakentuvan kokonaisvoiman jonka edessä on kovankin vastuksen taivutta-
va. sk75 

 d. Voittajat ja sellaisiksi itsensä katsovat ehdokkaat jatkavat tiukemmaksi ja tiukemmaksi 
kehittyvää kamppailua, ja jos esivaaleista ei löydy selvää enemmistöehdokasta, lopullinen 
taistelu puolueiden presidenttikanditaateista käydään. sk75 

 
Summa summarum kaikki komparatiivimuodon toiston sisältävät ilmaukset liittyvät muutoksen 
hahmottamiseen. Toisaalta komparatiivimuodon eteen mahdollisesti sijoittuva pikkusana (aina 
(vaan ~ vain), yhä, alati toteuttaa periaatteessa samaa tehtävää kuin toistokin. 

1.2.5 Kahden NP:n ominaisuuksia arvottava käyttö  

Koreferenssi tarkoittaa kahden eri sanan viittaamista samaan referenttiin, disreferenssi taas 
saman sanan viittaamista kahteen (ominaisuuksiltaan) erilaiseen tarkoitteeseen. NP-
rinnastuskonstruktion lekseemit osoittavat disreferenssiä tietyissä tapauksissa (38a–d). 
 

38.a. Onhan ero miehen ja miehen välillä. NS s.v. mies I.2. 
 b. Jos tavoitteesi on nostaa kuntoa, niin huomaa, että kävelyllä ja kävelyllä on eroa. Hyvä-

Terveys 5/1999 s. 11 
 c. Luulisi, että tatuoinnin alkuperäinen imu olisi väljähtynyt, kun vähän jokaisella on jo del-

fiini tai tribaalikuvio nilkassaan. Eppu Valli on toista mieltä. ”Nyt vasta erottuvatkin jyvät 
akanoista. Kuvasta kyllä näkee, onko se hyvin tehty ja miten se istuu graafisesti johonkin 
kehonkohtaan.” Varsinaiset harrastajat tekevät eron tautoinnin ja tatuoinnin välille. 
”Pienten kuvien ottajille usein itse tautuointi on se juttu, ei niinkään kuvan ominaisuudet”, 
Valli arvioi. ”Se ei riitä syyksi, että se olisi kivan näköinen ja kun duunikaverillakin on”, 
Rosti sanoo. HS 31.7.1999 s. A 9 

 d. ”Mutta nyt kun voin verrata joukkuetta ja joukkuetta, huomaan miten huonosti Jetsejä 
johdetaan.” HS 18.2. 1996 s. A 3 (jääkiekkoilija Teemu Selänne yllättävästä seuranvaih-
dostaan) 

 
Tällainen konstruktio vertaa saman oliokategorian kahden eri tarkoitteen ominaisuuksia. 
Vertaaminen ei kuitenkaan yleensä ole neutraalia, vaan arvottavaa: toinen kategorian edustaja on 
puhujan mielestä esim. parempi, soveliaampi tai tarkoituksenmukaisempi kuin toinen. ISK:n (§ 
1094) mukaan ”sanoilla viitataan kahteen eri tarkoitteeseen arvottavasti: toisaalta on yhdenlaisia 
entiteettejä (esim. hyviä) ja toisaalta toisenlaisia (esim. vähemmän hyviä)”. 
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39. On leipää. Ja Vexin leipää. K-SuperVexi supermarketin leipämainos, esim. HS 
26.8.1999 s. D 3 

 
Konstruktio voi myös hajota ainakin silloin, jos toisen rinnasteen referenssiä tarkennetaan 
esimerkiksi genetiivimääritteen avulla (39). Kirjoitetun kielen retorinen tehokeino voi tällöin 
olla rakenteen jakava piste, mikä vastaa suurin piirtein taukoa prosodiassa. 

1.2.6 X ja X -responssi  

Dialogissa esiintyy X ja X -konstruktio, jolla on pragmaattisia erikoistehtäviä ja joka välittää 
usein affektisia merkityksiä (40a–d). 
 

40.a. Lindfors laskee, että kahden pysyvän monumentin saaminen kahdessa vuodessa New 
Yorkiin kaiken kilpailun keskellä on riittävä palkinto siitä, että hän lähti Keski-länteen. 
Hän sai 1993 pestin Kansas Cityn Art Instituten elinkautiseksi professoriksi ja uudista-
maan laitosta sen johtajana. Kun uudistukset oli tehty, matka jatkui New Yorkiin. Newy-
orkilainen kirjailija Gordon Sander ehdotti Gershwin-hotelllin omistajalle, että kokeilisi 
Lindforsia. ”Niinhän duunit aina tulee. Mutta tsäkää ja tsäkää, eihän mitään olisi tapah-
tunut, jos mä en aikanani olisi sinne lähtenyt ja siellä ollut.” HS 22.10.1998 s. C 5 

 b. [Pääjohtaja Viinanen] Tiettävästi olette olleet neuvotteluyhteyksissä [Leoniaan] useam-
paankin otteeseen. ”En minä tiedä ainakaan sellaisista neuvotteluista. Minulla ei ainakaan 
ole ollut mitään neuvottelusuhdetta tässä vaiheessa. Kontakteja tietenkin on aina ollut, 
mutta mitään neuvottelua ei voi sanoa olleen koskaan – tai koskaan ja koskaan, se on 
toinen juttu, mutta nyt tämän kesän aikana.” 11.8.1999 s. B 8 

 c. Vaalipäällikkö Ulla Kuisma, 24, nukkui tiistain vastaisen yön kokoomuksen vaalimökissä 
Kolmen sepän patsaalla. Tai nukkui ja nukkui! Kuisma itse sanoo nukkuneensa lähinnä 
seitsemän ja kahdeksan välillä aamulla, kun kaupungin miehet olivat häipyneet kolistele-
masta roskakalustonsa kanssa. HS 17.3.1999 s. B 2 

 d. Aamun toisella erikoiskokeella Kankkusella oli epäonnea, kun vasen eturengas repesi, ei-
kä puhkeamaton kumi tahtonut pitää vaahtoa sisällään. ”Ei sillä pystynyt ajaman oikein 
ollenkaan”, Kankkunen sanoi maalissa. Pystynyt ja pystynyt – hän oli silti Lempään pät-
kän toiseksi nopein ja vain vajaan sekunnin ek:n voittajaa Burnsia hitaampi.  HS 
23.8.1999 s. D 1 

 
Linell (1994) kutsuu rakennetta vuoronalkuiseksi x ja x -konstruktioksi. Lindström (1996: 181–
182) nimittää rakennetta yleisemmin x ja x-responssiksi siitä syystä, ettei konstruktion käyttö 
rajoitu vain puhekielen vuoron alkuun, vaan se voi myös esiintyä myös vuoron sisällä ja kirjoite-
tussakin kielessä. Rakenne voi esiintyä myös itsekorjauksena yhden vuoron sisässä, jolloin 
puhuja käy ajatuksellista vuoropuhelua puheenaiheen kanssa (esim. 40b). 
 X ja X -responssi on indeksikaalinen, sillä sen käytön laukaisee jokin propositio välittö-
mästi edeltävässä kontekstissa. Linellin (1990) mukaan puhuja osoittaa X ja X -responssin avulla 
merkityksen käänteen niin, että avautuu uusi tarkastelunäkökulma. Puhujan ja kuulijan merki-
tysperspektiivit ovat ristiriidassa keskenään, ja X ja X -responssi tuo esiin (tavalla tai toisella) 
eriävän kannan jonkin edellä esiintyvän ilmauksen asiasisällöstä. Se epää totuuden taikka 
ainakin selittää tai lieventää jotakin edellä sanottua. 
 Lindström (1996: 184–185, 188–189) mainitsee, että identtisten elementtien rinnastus 
edellyttää merkityksen kontrastoimista, sillä jotta X ja X -responssi ylimalkaan olisi mahdollinen, 
täytyy rinnastettavien konstituenttien olla asymmetrisia toisiinsa nähden. X ja X -responssin 
konstituenttien asymmetria johtuu juuri puhujien perspektiivin eroista. Konstruktion rinnastetut 
jäsenet vertaavat kahta eri näkökulmaa toisiinsa. Asymmetria heijastelee vuorovaikutukseen 
osallistuvien keskistä merkitysdynamiikkaa ja sen ristiriitaa. 
 

41.a. Sinulla [Ulf Sundqvist] on ilmeisesti valtavat velat. Mistä ne ovat syntyneet? 
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  – Valtavat ja valtavat. Nämähän ovat tietysti varsin intiimejä asioita, mutta kysymys on 
siitä, että minä olen elänyt omalla tavallani, eikä omaisuutta ole liiemmin kertynyt. Lähtö-
kohta on se, etten minä missään velkavankeudessa ole ollut, vaan tulot ovat riittäneet vel-
kojen hoitamiseen. Näin oli tarkoitus toimia jatkosssakin. HS 3.1.1999 s. D 2 

 b. Toisaalta näin suuren ammattikunnan palkoissa pyörivät sadat miljoonat veromarkat. Jy-
väskylän koulunuudistuksen sovintokongressissa 1966 puhujat vaativat informaatiomap-
peja uudistuksen sisällöstä. Silloin nousi pönttöön pääministerin sihteeri Pauli Burman ja 
täräytti: ”Mappi ja mappi, koulunuudistuksella on vain yksi tärkeä mappi. Se on val-
tionvarainministerin hyllyssä ja siinä lukee opettajien palkat.” HS 11.10.1996 s. D 9 

 c. Eikö teistä [teekkareista] tule aivan hervottomia, kun laitetaan tupsulakki päähän? 
  – Hervoton ja hervoton, kyllä teekkarihuumori tietysti kukkii tarpeen mukaan. (Marjo 

Matikainen) IS 21.10.1997 s. 3 
 d. Mutta te vain puhutte sivuasioista. Te vaaditte että pitää osata näytellä. Näytellä ja näy-

tellä, mitä se nyt on? Tusseroa. Haistakaa hiki. sk87 
 e. Sen sijaan hän ei ymmärrä jatkuvaa valitusta siitä, että pk-yrittäjien pitäisi työllistää ja 

työllistää. ”Ei yrityksen tehtävä ole työlllistäminen työllistämisen takia, vaan jonkun 
homman hoitaminen. Väkeä palkataan, jos sitä tarvitaan hoitamaan hommaa.” HS 
11.11.1996 s. C 5 

 
Merkitysperspektiivien ristiriita on syy siihen, että ilmaustyyppi heijastelee nimenomaan 
negatiivista tunnelatausta: puhuja ei asennoidu suopeasti X ja X -responssin käytön laukaisevaan 
propositioon. Konstruktio ilmaiseekin esim. harmistumista sellaisen toisen esittämän (asiatto-
man) kysymyksen vuoksi, jonka asiasisältöön kuulijaa ei voi sitoutua (41a). Harmistuksen tai 
närkästyksen voi aiheuttaa myös kuulijan mielestä kohtuuton vaatimus, väite tms. (41b–d). 
Ilmauksen edellyttämän dialogikontekstin tulkinta voi olla myös implisiittistä (41d ja e). 

1.2.7 Konstruktio X X ja vielä kerran X  

Konstruktiossa X X ja vielä kerran X on kolme leksikaalista variaabelia ja konstanttina jakso ja 

vielä kerran. Kyseessä on produktiivinen yleiskonstruktio, jonka voi toteuttaa käytännössä 
minkä tahansa sanaluokan sana, niin että syntyy hyvin monenlaisia ilmauksia. Konstruktion 
lekseeminä voi olla substantiivi (42a ja b), verbi (42c), konjunktio (42d), kieltoadverbi (42e), 
kohteliaisuuden ilmaisuun käytetty substantiivimainen sana (42f) ja interjektio (42g). Variaatiota 
lisää tietysti vielä se, että rinnasteiden määrä voi periaatteessa vaihdella, vaikka kolmen 
variaabelin malli onkin täysin vakiintunut. Ilmaus voi esiintyä periaatteessa myös ilman 
etujäsenen toistoa (jos ja vielä kerran jos). 
 Konstruktion vakio vielä kerran liittyy ja-sanan ja kolmannen rinnasteen väliin. Vakio 
on tärkeä ilmauksen merkityksen kannalta. Se sävyttää ilmausta (’päälle päätteeksi vielä kerran’) 
ja tekee siitä painokkaan. 
 Rytmi eli ilmiön säännönmukainen toistuminen on kielessä retorista tehoa. Rytmi 
muodostuu keskeiseksi varsinkin tällaisessa useampielementtisessä konstruktiossa. Puhutussa 
kielessä rakenne voi noudattaa tiettyä poljentoa ja iskutusta, niin että syntyy rytmikuvio. 
Rinnastussana ja saa tällöin vähäisen huomion ja nopean ääntämyksen ja vastaavasti toistettavat 
elementit suuremman painon. 
 

42.a. Rasismiin auttaa vain valistus, valistus ja vielä kerran valistus.  
  www.tiedonantaja.fi/arkisto/0111 8.5.2008 
 b. Televisiolupamaksu loksahti jälleen kerran maksuun. Laskua katsottuani mietin, mikä on 

maksun vastine: uusintoja, uusintoja, ja vielä kerran uusintoja! Mitä järkeä on maksaa 
suuria rahasummia moneen kertaan näytetyistä uusinnoista? IS 18.6.1999 s. 59 

 c. Nyt pitää baarissa ollessa kärsiä, kärsiä ja vielä kerran kärsiä rasittavia lätkäfaneja, 
jotka huutavat korvaan jotain leijonasta. 

  http://subject.subtv.fi/forum/avoin-yleinen-keskustelu/chat 4.5.2008 
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 d. Jos, jos ja vielä kerran jos. Tämä juttu sisältää niin monta ”jos”-sanaa, että se yrittää 
päästä Guinnesin ennätysten kirjaan jossittelun. www.kaleva.fi/plus 12.4.2008 

 e. Ei, ei ja vielä kerran ei – siis saappaille. Kunnolliset nilkkaa tukevat kengät jalkaan. 
http://kaksplus.fi/keskustelu 29.2.2008 

 f. Kun lähtökohtana on koiran paras ei lopputulos voi olla muuta kuin onnellinen lauma jäl-
leennäkemisen riemun keskellä. Kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos!  

  www.koiralinna.com 9.5.2008 
 g. Mökki oli kyllä todella siisti, se siivottiin päivittäin ja myrkytettiin myös, mutta silti niitä 

ölliäisiä tuli sisälle. Yöks Yöks ja vielä kerran Yöks!  
  www.matkapalsta.com/keskustelu 17.6.2007 

 
Jos konstruktion X X ja vielä kerran X käytön funktioita pitää luonnehtia parilla sanalla, nuo 
sanat ovat emfaasi ja affekti. Konstruktio on lausekaava, jonka toteutumat saavat kontekstissaan 
monenlaisia luentoja lähinnä konstruktion toteuttavan lekseemin mukaan, sillä se määrää pitkälti 
ilmauksen käyttötarkoitusta.  
 Tapauksissa 42a ja b on prototyyppinen ikonisuuteen perustuva määrän lisääminen, jota 
käytetään tähdentävässä emfaattisessa tehtävässä. Myös tapaus 42e lukeutuu emfaattiseen 
toistoon; siinähän kielto ilmaistaan hyvin painokkaasti. Toisaalta koska kieltoadverbin toistami-
nen vahvistaa kiellon voimakkuutta, rakenne on lähellä intensifiointia. 
 Loput tapaukset ilmaisevat enemmän tai vähemmän selvää affektista asennoitumista. 42b 
paheksuu uusintojen määrää (ks. myös lukua 1.2.1). Verbin toisto lisää teon tai toiminnan 
kestämää, ja esimerkissä 42c pitenee ihmisen kokema kärsimysaika, jota puhuja paheksuu. 
Konjunktion jos toistaminen taas lisää diagrammaattisesti jossittelun määrää, mitä puhuja ei 
pidä suotavana (42d). Esimerkissä 42f toistoilmaus liittyy emotionaalisen kokemuksen rapor-
tointiin: onnellisuuden ja helpotuksen tunteen voimakkuutta voi ilmentää toiston avulla. 
Interjektioiden sanaluokka muodostuu affektia osoittavista, lauseketta projisoimattomista 
pikkusanoista. Emotiivisen interjektion toisto kasvattaa affektia: tapaus 42g välittää syvää inhoa. 

1.2.8 Konstruktio X ja taas X  

Konstruktio X ja taas X on produktiivinen yleiskonstruktio, eli sen toteuttavaksi lekseemiksi 
sopivat monenlaiset sanat. Lekseemi saattaa toistua konstruktiossa myös kolme kertaa (43d). 
Konstruktion lekseeminä voi olla ainakin adjektiivi (43a), adverbi (43b), infinitiivimuoto (43c ja 
d). Konstruktio on produktiivinen, ja sen toteutumat voivat toimia monissa lauseenjäsentehtävis-
sä. 
 

43.a. Juuri, kun luulee, että ”Ihanaa, nyt niistä on taas päässyt eroon!”, niin ei, sieltä niitä taas 
työntyy maasta uusia ja taas uusia tuoreita versoja. Mutta kaipa puutarhan hoito olisi lii-
an mukavaa ilman rikkaruohoja!  

  www.joensuu.fi/botania/heili 8.5.2008 
 b. Kun päivämäärät pakkauksissa umpeutuivat, jauheliha jauhettiin uudelleen ja taas uudel-

leen ja pakattiin uusilla päivämäärillä liikkeiden myyntitiskeille.  
  www.turunsanomat.fi/talous 22.12.2007 
 c. Työelämässä ei silti papereiden perään kysellä, työnäytteet ratkaisevat. Valokuvaamisen 

ammattilaiseksi tullaankin vain kuvaamalla ja taas kuvaamalla, harjoittamalla ajattelua 
ja mielikuvistusta eri taiteiden ja tieteiden parissa - tutustumalla kaikenlaisiin ihmisiin. HS 
27.7.1997 s. D 9 

 d. Andress kertoi ottaneensa roolin sen helppouden vuoksi, käsikirjoitus oli hänen mukaansa 
varsin yksinkertainen. – Minun ei tarvinnut tehdä muuta kuin juosta, juosta ja taas juos-
ta, takavuosien seksisymboli kuvailee. James Bondin osaa tähditti Sean Connery.  

  http://viihde.mtv3.fi/arkisto 18.12.2006 
 e. Toimiston väki raahautuu päivittäin postilaatikolle noutamaan järkyttävän kokoista pinoa 

laskuja ja taas laskuja. www.tapiolanhonka.fi 16.4.2008 
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 f. Seuraavaksi matkailija havaitsee tungoksen. Intialaisten elämä näyttäisi kuluvan naapuria 
väistellessä. Kadulla vilistää sekavana mylläkänä jalankulkijoita, kulkukoiria, autoja, teetä 
kaupustelevia pikkupoikia, autoja, kolmipyöräisiä mopotakseja, autoja, pyöräilijöitä, au-
toja ja taas autoja.  

  www.kepa.fi/kampanjat/arkisto/kansainvaliset_kokoukset/2004/mumbai/ 
  paivakirja_wsf04 16.1.2004 

 
Konstruktion käyttö voi liittyä aspektin ilmaisemiseen. Tyypillistä on, että toiston kautta 
semelfaktiivinen teko aletaan hahmottaa iteratiiviseksi (erit. 43a–c). Teon toistuminen voi lisätä 
NP:n määrää (43a) tai teon toistaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi jonkin tavoitteen 
saavuttamiseksi (43c). Toisaalta hahmotus on lähellä kontinuatiivisuutta, varsinkin jos verbi on 
dynaaminen ja duratiivinen (43d). 
 Konstruktion voi toteuttaa satunnaisesti myös substantiivi (43e ja f). Ilmauksesta saattaa 
kuitenkin tulla väkinäinen (43e), ja tämä johtuu konstruktion semanttisesta hahmotuksesta. 
Vakio ja taas tuo ilmaukseen toistuvuuden, minkä tähden konstrukti liittyy tyypillisesti verbi-
prosessin tulkintaan (43a–d). NP:n toistaminen ei yleensä vaikuta ilmauksen aspektitulkintaan, 
ja jotta substantiivin käyttö konstruktiossa olisi mahdollista, kontekstin on oltava sellainen, että 
konstrukti pystytään yhdistämään toistuvaan tekoon. Esimerkki 43f havainnollistaa tätä. 
Substantiivikonstrukti ymmärretään siten, että puhuja on tehnyt toistuvan havainnon autoista. 
    

44.a. Kortisonijohdoksia käytetään menestyksekkäästi kymmenien ja taas kymmenien saira-
uksien hoidossa.  

  www.terveysportti.fi/terveysportti/Dlehti2  9.5.2008 
 b. Olen joutunut lukemaan satoja ja taas satoja sivuja kapulakielisiä selvityksiä ja istumaan 

kokouksissa kymmeniä tunteja. www.hs.fi/keskustelu 1.12.2007 
 c. Tilastomatematiikka on avainasemassa tuloksia analysoitaessa. Hyväksyttävä tulosten luo-

tettavuus saavutetaan vain riittävällä mittausaineiston määrällä, mikä tarkoittaa käytän-
nössä tuhansia ja taas tuhansia yksittäisiä kiihtyvyystuloksia, jarrutusmatkoja ja kier-
rosaikoja.  

  www.tekniikanmaailma.fi/autot/vertailut 8.3.2006 
 d. Pangea Day yhdistää elokuvataiteen avulla miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä toimi-

maan empatian, suvaitsevaisuuden ja paremman huomisen puolesta. www.nokia.fi 
6.5.2008 

 
Konstruktio X ja taas X eroaa konstruktion X X ja vielä kerran X käytöstä olennaisesti siinä, että 
lukusana voi toteuttaa sen (44a–d). Tällainen rakenne osoittaa ikonisesti kvantiteetti: se suuren-
telee määrää (ks. myös jakson IV lukua 2.2). Toisaalta ilmauksiin voi liittyä monenlaisia 
affektisia sävyjä, muun muassa ison oliomäärän käsittelyn uuvuttavuutta (44b) jne. Monet 
kvanttori-ilmaukset ovat selviä fraaseja. 

1.2.9 Konstruktio X ja vain X  

Kun vakio ja vain sijoittuu lekseemien väliin, syntyy konstruktio X ja vain X. Konstruktio on 
produktiivinen nomineista; sen voi toteuttaa ainakin substantiivi (45a–e) ja pronomini (45f ja g), 
lukusana (45h) ja adjektiivi (45i). Lauseenjäsentehtävistä mainittakoon, että esimerkissä 45d 
konstrukti on subjektina, esimerkeissä 45a ja c objektina ja tapauksessa 47e ja i predikatiivina. 
Tapauksessa 45f konstrukti on PP:n NP-täydennys. 
 Tämän konstruktion merkitystä voi lähestyä propositionaalisen logiikan operaattorin 
”jos” tulkinnasta. Luonnollisessa kielessä ”jos” on useimmiten tulkinnaltaan inklusiivinen. 
Proposition A eli ”päälauseen” totuus ei riipu pelkästään jos-lauseeseen (propositio B) sisälty-
västä ehdosta. Inklusiivinen ”jos” sallii A:n olevan totta myös muiden ehtojen vallitessa. Niinpä 
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ilmaus Syön, jos minulle tarjotaan suklaakakkua tarkoittaa yleensä, että syön muutakin kuin 
suklaakakkua.  
 Toisaalta ilmaus voidaan myös rajata tarkoittamaan ainoastaan pois sulkevaa eli eksklu-
siivista merkitystä ’jos ja vain jos’. Tällöin operaattori on ”joss”. Äskeinen esimerkki voidaan 
rajata eksklusiiviseksi ’ainoastaan siinä tapauksessa että x’ operaattorin ”joss” avulla: Syön, joss 

minulle tarjotaan suklaakakkua ’Syön jos ja vain jos minulle tarjotaan suklaakakkua’. 
 NP:iden rinnastus ja-sanan avulla, lisättynä vakiolla vain näyttää tuottavan samanlaisen 
rajaavan merkityksen konstruktiossa X ja vain X kuin ”joss” omassa yhteydessään. Tapauksissa 
45a–i on kyse eksklusiivisesta tulkinnan rajaamisesta. 
 

45.a. Holkerin mielestä Yleisradion pitäsi lopettaa katsojalukujen tuijottaminen ja keskittyä laa-
tuun, jota hänen mukaansa edustavat jo nyt tv-uutiset. ”Ylen pitää tarjota laatua ja vain 
laatua – sekä kivikovia uutisia, jotka auttavat kansalaisia rakentamaan maailmankuvaan-
sa”, hän jyrisi. HS 13.1.1999 s. A 8 

 b. Vuokrat nousevat kun vuokralaisilla on käytettävissä lisää rahaa vuokraan ja vain vuok-
raan. Jos samoilla ihmisillä olisi sama summa käytettävissä ilman, että se olisi korvamer-
kitty vuokraan, useimmat pyrkisivät maksamaan asumisesta vähemmän. HS 25.8.1999 s. 
A 15 

 c. Kirja kertoo totuuden ja vain totuuden aakkosjärjestyksessä Suomen 600 pahimmasta it-
setärkeilijästä. www.ajatuskirjat.fi/suomi/Ajatus_syksy2007.pdf 15.1.2008 

 d. Ministeri Odell on Vin & Sprit -yhtiön myyntiin liittyen painottanut, että hinta ja vain 
hinta on ratkaiseva myyntikriteeri. www.kauppapolitiikka.fi 5.2.2009  

 e. On selvä, että syyllinen on ihminen ja vain ihminen.  
  www.karjalanmaa.fi/mielipide.php 5.2.2009  
 f. Apomorfiset tuntomerkit ovat todiste yhteisestä alkuperästä, niiden ja vain niiden avulla 

voidaan määritellä luonnolliset, yhdestä yhteisestä esi-isästä.  
  www.fmnh.helsinki.fi/elainmuseo/hyonteiset/tietoa 9.5.2008 
 g. Tämä, ja vain tämä, voidaan turvallisesti ottaa koko muun metafysiikan lähtökohdaksi, 

juuriksi jonka varaan tiedon puu voidaan rakentaa.  
  http://bulsa.helsinki.fi/~olappi/lukionfilosofia/filosofit/descartes 16.2.2009 
 h. Luettelisitteko valikoimistanne kolme ja vain kolme hyvää tuotetta painonhallinnastaan 

kiinnostuneelle kuluttajalle? www.iltalehti.fi/terveys 12.9.2006 
 i. Katkeruus on paha synti, ei olisi syytä olla katkera, koska Jumala on hyvä ja vain hyvä. 

www.city.fi/keskustelut 26.6.2008    
 
Jos vaikkapa esimerkissä 45a sanottaisiin pelkästään Ylen pitää tarjota laatua, Yle voisi tuottaa 
myös laadutonta ohjelmaa. Konstruktiota käytetään ekslusiivisessa tähdentämis- ja rajaamisteh-
tävässä luomaan tulkintaa ’vain x eikä mitään muuta’. Toisto konstruktiossa X ja vain X on näin 
muodoin emfaattista. 
 Substantiivien toteuttamista ilmauksista on pantava merkille yksi piirre. Konstruktion 
merkitys on lähellä kolmen saman NP:n rinnastustapausta (ks. tämän jakson lukua 1, esimerkit 
1a ja b), jossa kielenkäyttäjä luettelee kolmeen kertaan saman NP:n korostaakseen asian 
tärkeyttä. Näiden ilmaustyyppien tähdentävä vaikutus on jokseenkin sama, mutta erona on se, 
että ainoastaan X ja vain X on eksplisiittisesti pois sulkeva. 
 

46. Ehkei Synnit olekaan koko perheen prime time -ohjelma, mutta silti teos ja teko, jonka 
keskiöinen esittäminen kertoo vain ja ainoastaan siitä, ettei Yleiradiossakaan ole ymmär-
retty, mistä Synneissä on kysymys. HS 23.4.1996 s. D 12 

 
Lähitapauksena nousee esiin semanttiseen toistoon perustuva emfaattinen fraasi vain ja ainoas-

taan. Fraasi (46) on redundantti ilmaus, jonka teho syntyy samaa tarkoittavan sanan rinnastuk-
sesta. 
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1.2.10 Fraasit juuri ja juuri ja siinä ja siinä  

Fraasit juuri ja juuri ja siinä ja siinä ovat kiinnostavia konstruktion X ja X erikoistapauksia. 
Niitä käytetään kuvailutehtävässä, ne ovat funktioltaan ekspressiivistä toistoa. Pulkkinen (1993: 
32) mainitsee tyypin juuri ja juuri ilmaisevan jonkin tapahtumisen olevan ”täpärällä” (vrt. 
Kalliokoski 1989: 116). Yleistävästi voi todeta, että fraasit juuri ja juuri ja siinä ja siinä 
ilmaisevat hilkullaoloa, mutta samakäyttöisiä ne eivät ole. 
 

47.a. OECD:n asiantuntijat arvioivat nyt, että 24 jäsenmaan yhdistetty kasvu ylittää juuri ja 
juuri nollatason. hs 

 b. Sanat erottuivat niin että niistä sai juuri ja juuri selvää. harjunpää 
 c. Avaruuskaukoputki Hubble voi erottaa juuri ja juuri Marsin vuoret, jotka muuten ovat 

huomattavasti Maan vuoria korkeampia. HS-kl marraskuu 1996 s. 67 
  
Fraasi juuri ja juuri implikoi (47a–c) faktuaalisen teon, eli toiminta on onnistunut, vaikka teon 
toteutuminen on ollut vaivalloista ja hilkulla. Siinä ja siinä taas ilmaisee teon täyttymättömyyttä 
ja teon onnistumisen epävarmuutta. 
 

48.a. Siinä ja siinä oli, että jää kesti. NS s.v. se 
 b. Onpahan siinä ja siinä, pääseekö poika luokaltaan. NS s.v. se 
 c. Se on siinä ja siinä, ehdimmekö junaan. (poimittu lennosta) 

 
Fraasien käyttö eroaa toisistaan tietysti myös syntaktisesti. Siinä ja siinä yhdistyy olla-verbin 
välityksellä asiasubjektiin, jonka tyypillinen tapaus on lausesubjekti (48a ja b). Lauseeseen voi 
liittyä myös muodollinen subjekti se (48c). 

1.3 Kokoava katsaus  

Kokoan seuraavaksi yhteen konstruktion X ja X keskeiset piirteet. Tarkastelen ensiksi konstruk-
tion X ja X produktiivisuutta. Sen jälkeen käyn läpi rakenteita yhdistävät keskeiset toiston 
funktiot. Etenkin toiston tehtävien kuvauksessa on jälleen kerran korostettava ilmiöiden 
liukuvarajaisuutta. Sama ilmaus voi saada eri kasvot tarkastelunäkökulman mukaan, ja ominais-
piirteet kristalloituvat ainoastaan prototyyppisissä tapauksissa. 

1.3.1 Konstruktioiden produktiivisuus  

Konstruktio X ja X eli rinnastuskonstruktio on superskeema. Se on produktiivinen yleiskonstruk-
tio, eli sen lekseemiksi sopivat usean sanaluokan sanat. Konstruktion X ja X toteutumia syntyy 
substantiiveista (kaappi ja kaappi), adjektiiveista (uusia ja uusia puolia), adverbeista (aina ja 

aina), komparatiivisista adverbeista (korkeammalle ja korkeammalle, paremmin ja paremmin) 
komparatiivissa olevista adjektiiveista (pienempään ja pienempään tietoon, lukusanoista 
(satojen ja satojen kilometrien alueella), konjunktioista (jos ja jos), interjektioista (pyh ja pyh), 
dialogipartikkeleista (joo ja joo) sekä demonstratiivipronomineista ja niistä johdetuista proad-
jektiiveista ja proadverbeista (se ja se, tuo ja tuo, siellä ja siellä, niin ja niin). 
 Samassa funktiossa voi käyttää erilaisia rinnastuskonstruktioita (ks. esim. lukuja 1.2.1 ja 
1.2.6). Toisaalta taas rakenteen ja käytön mukaan erottuu monia alakonstruktioita. Merkittävin 
alakonstruktio muodostuu verbeistä (V ja V), ja tällä verbirakenteiden superskeemalla on 
edelleen alakonstruktioita. Keskeiset tempukset ovat preesens (konstruktio Vprees ja Vprees) ja 
imperfekti (Vimpf ja Vimpf). Nämä ovat symmetrisiä eli niissä toistuu sama muoto.  
 Verbikonstruktiot ovat yleisesti ottaen produktiivisia. Heterogeenisen aineiston perus-
teella on kuitenkin vaikea ottaa lähemmin kantaa yksittäisten alakonstruktoiden produktiivisuu-
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teen. Ilmeistä kuitenkin on, että dynaamiset, duratiiviset, imperfektiiviset verbit (juosta, kävellä, 
laulaa, puhua, vähetä jne.) toistuvat ja-rinnastustoistossa herkemmin kuin dynaamiset, semel-
faktiiviset, imperfektiviset verbit (lyödä, kysyä jne.). Yksikön 1. ja 3. persoona lienevät suosi-
tuimmat persoonamuodot niin kuin ja-rinnastustoistossa ruotsin kielessäkin. Näiden persoona-
muotojen yleisyyteen vaikuttaa etenkin imperfektimuodoissa se, että ne esiintyvät yleisesti 
kerronnassa. 
 Epäsymmetriset, perfektin ja preesensin (konstruktio Vperf ja Vprees) ja imperfektin ja 
preesensin (konstruktio Vimpf ja Vprees) rakenteet ovat myös produktiivisia, mutta niitä käytetään 
erilaisiin tehtäviin kuin symmetrisiä konstruktioita. Konstruktio Vperf ja Vprees on selvästi yleisin 
perusaineistossa (liite 2, taulukko XIII). 
 Konstruktio Vperf ja Vprees karttuu monenlaisista verbeistä, myös esim. momentaanisista 
tietyin ehdoin (on pelannut ja pelaa, on juossut ja juoksee, on löytynyt ja löytyy). Takajäsenen 
preesensiä käytetään silloin, kun etujäsenen perfekti saatettaisiin tulkita päättyneeksi. Toisto siis 
varmistaa tilanteen jatkuvuuden. Imperfektin ja preesensin konstruktio (Vimpf ja Vprees) karttuu 
suunnilleen samoin ehdoin kuin Vperf ja Vprees: oli ja on, nojasi ja nojaa. 
 Kolme keskeistä, usean vakion konstruktiota ovat X X ja vielä kerran X, X ja taas X ja X 
ja vain X. Nämä konstruktiot ovat sangen karttuvia, jos päätelmän perustaa siihen, kuinka 
vapaasti konstruktio hyödyntää eri sanaluokkien lekseemejä. Konstruktio X X ja vielä kerran X 
karttuu substantiiveista (valistus, valistus ja vielä kerran valistus), verbeistä (kärsiä, kärsiä ja 

vielä kerran kärsiä), konjunktioista (jos, jos ja vielä kerran jos) adverbeista (ei, ei ja vielä 

kerran ei), interjektioista (yöks yöks ja vielä kerran yöks!). 
 Konstruktio X ja taas X on samaten tuottoisa, ja se karttuu adjektiiveista (uusia ja taas 

uusia), adverbeista (uudelleen ja taas uudelleen), infinitiivimuodoista (juosta, juosta ja taas 

juosta, kuvaamalla ja taas kuvaamalla) ja lukusanoista (miljoonia ja taas miljoonia). Konstruk-
tio X ja vain X puolestaan karttuu nomineista: substantiiveista (laatua ja vain laatua), adjektii-
veista (hyvä ja vain hyvä), pronomineista (tämä ja vain tämä) ja lukusanoista (kolme ja vain 

kolme). 
 Rinnastus on hyvin produktiivinen syntaktinen operaatio, ja myös toistoon perustuvia 
rinnastuksia syntyy kaiken aikaa lisää. Ilmausten fraasiutumista ei voi lähestyä käsillä olevan 
aineiston perusteella vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi tiettyjä sijapredikaattikonstruktioita, 
sillä perusaineistoa on melko vähän.  Toisaalta niin kuin jo jakson V luvussa 17.1.2 kävi ilmi, 
fraasit toistuvat kielenkäytössä taajaan. Muutama yleisyystieto taipumattomista sanoista 
muodostuneista fraaseista (Google-haku tammikuussa 2009): uudelleen ja uudelleen 202 000, 
juuri ja juuri 169 000, enemmän ja enemmän 156 000, siinä ja siinä 28 300. 

1.3.2 Toiston tehtävät  

Emfaattinen toisto  

 
Emfaattisen toiston avulla puhuja antaa jollekin tekstin kohdalle muita suuremman huomioar-
von. Emfaattinen toisto käytetään korostamiseen; sen tavoitteena on esimerkiksi vakuuttelu, 
tähdentäminen ja sanottavan painokkuuden lisääminen. 
 Emfaattinen toisto on diagrammaattista ikonisuutta puhtaimmillaan silloin, kun ilmaus-
massalla on suora yhteys NP:n määrään (ks. jakson IV lukua 2.2). Konstruktiolla X ja X on 
käyttöä, jossa korostetaan paljoutta ja runsautta sekä olioiden määrää ja laajuutta. Tässä 
tehtävässä voivat esiintyä usean sanaluokan sanat esim. substantiivit ja lukusanat: Pituushyppää-

jät saadaan lähemmäksi maailman kärkeä harjoittelulla ja harjoittelulla; Kaatuneet rungot 

maatuvat toistensa päälle satojen ja satojen kilometrien alueella. 
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 Toisaalta paljouden korostaminen voi liittyä iteratiivisuuteen. Tämä on sikäli luontevaa, 
että paljous usein kasvaa toistuvan teon seurauksena. Tällainen teon toistuvuutta osoittava 
merkitys syntyy esimerkiksi adjektiivin ja adverbin toistosta: Kuvista löytyy yhä uusia ja uusia 

puolia; Liikuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa törmää uudelleen ja uudelleen eräisiin 

perusväittämiin. 
 Konstruktiossa Vperf ja Vprees verbin toistoa käytetään osoittamaan tilanteen jatkuvuutta, 
mutta käytön kannalta rakennetyyppi on emfaattinen. Ilmaukset vakuuttelevat: toiminta pysyy 
käynnissä tai statiivinen tila pätee myös vastaisuudessa: Simeliuksen suvussa on ollut ja on 

rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. Konstruktio Vimpf ja Vprees on tältä kannalta saman-
lainen: Simeliuksen suvussa oli ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. 
 Muihinkin konstruktioihin liittyy emfaasia. Konstruktio X ja vain X käytetään tähdentä-
mis- ja rajaamistehtävässä ’vain x eikä mitään muuta’: Kirja kertoo totuuden ja vain totuuden 

aakkosjärjestyksessä Suomen 600 pahimmasta itsetärkeilijästä. Toisto voi olla emfaattisessa 
käytössä myös useampisanaisen vakion sisältävässä konstruktiossa X X ja vielä kerran X 
varsinkin silloin, kun lekseeminä on substantiivi: Rasismiin auttaa vain valistus, valistus ja vielä 

kerran valistus. Tällöin substantiivin toisto lisää ikonisesti NP:n tarkoitteen määrää, ja määrän 
lisäystä käytetään tähdentämiseen. 
 Kielellisen massan kasvattamisella voidaan pyrkiä lisäämään ikonisesti sanottavan 
painoa, ja siksipä triplikoitu leksikaalinen toisto on periaatteessa tehokkaampaa kuin duplikoi-
tuminen. Luettelemalla kolmeen kertaan saman NP:n puhuja tähdentää sen tärkeyttä: Sijainti, 

sijainti ja sijainti, siinä ovat matkailijan tärkeimmät vaatimukset yöpymispaikalleen. Tämä 
ilmaustyyppi on sukua konstruktion X ja vain X substantiivitoteutumille (sijainti ja vain sijainti). 
Emfaattinen vaikutus on jokseenkin sama, mutta toisaalta X ja vain X sulkee eksplisiittisesti pois 
tarkastelusta muut NP:t. 
 
Ekspressiivinen toisto   

 
Monia X ja X -konstrukteja käytetään ekspressiivisesti eli luomaan sanontaan ilmauksellisuutta, 
elävöittämään kerrontaa jne. Periaatteessa voi erottaa kaksi ryhmää. Verbin toistoa voi käyttää 
produktiivisena keinona dramatisointiin, kun taas toisaalta tietyt fraasit ovat luonnostaan 
ekspressiivisiä. 
 Toiston avulla dramatisoidaan kerronnassa tilanteen kestoa. Imperfekti on tyypillinen 
kerronnan tempus, ja niinpä imperfekti on dramatisoinnin käyttövoimaa myös toistossa. 
Persoona on tyypillisesti yksikön 1. tai 3. 
 Duratiivisen verbin toisto tekee tilanteen hahmotuksesta kontinuatiivisen, ja tällöin 
puhuja paisuttelee verbiprosessin kestoa: Aikoinaan vaan juoksin ja juoksin, mutta nyt olen 

viisastunut; Kohonen teki aivan hirmuisesti laboratoriokokeita, teki ja teki eikä tahtonut 

lopettaa ollenkaan. Kerronnan dramatisoinnilla on yhteys myös muihin toiston funktioihin. Jos 
esimerkiksi teon kestoa suurennallaan, myös paljous kasvaa, jolloin lähestytään emfaattista 
funktiota. Toisaalta dramatisointiin voi liittyä esimerkiksi paljoksuntaa. 
 Tietynlaiset duratiiviset verbit (jatkua, kestää, venyä, viipyä ja odottaa) ovat korostuneen 
temporaalisia, koska ne jo itsessään merkitsevät ajallista kestoa. Kun tällainen verbi toistuu, 
toiminnasta tulee kontinuatiivista ja puhuja osoittaa affektisen suhtautumisensa tilanteen 
kestoon. Vallitsevan tilanteen kestoa voidaan esimerkiksi kontrastoida odotusarvoon tai 
sietokykyyn mutta-lauseessa, jolloin eritoten korostuu odotuksenvastaisuus: Ajattelin silloin, 

että kyseessä on tuollainen vaivaton kahden-kolmenkymmenen rivin runo, mutta se jatkui ja 

jatkui, minä tuskaannuin ja alkoi nukuttaakin, enkä todella ollut aikonut valvoa sen kanssa koko 

yötä. 



 - 161 - 

 Fyysisen tai psyykkisen kamppailun, vastoinkäymisten tms. kuvaaminen on otollinen 
paikka kerronnan värittämiselle, varsinkin jos kertoja on tekijänä. Tiettyjen verbien keskeinen 
semanttinen piirre on, että agentti (tai kokija) ponnistelee suurella intensiteetillä henkisiä, 
fyysisiä jms. vaikeuksia vastaan. ”Kamppailuverbejä” ovat esimerkiksi verbit yrittää, sinnitellä, 
jaksaa: Kyllä minä sinnittelin ja sinnittelin, mutta sitten en enää jaksanut. 
 Kielessä on melkoisesti kiteytyneitä soinnutteluun perustuvia ilmauksia kuvaamaan joko 
teon epävarmaa toteutumista tai sitä, että teko toteutuu vaivoin (kiikun kaakun, nipin napin, 
nippa nappa). Näiden avulla taiteillaan kielessä toteutumattoman ja toteutuvan rajapinnalla. 
Ilmaukset ovat ekspressiivisiä, niillä kuvataan värittäen hilkullaoloa. 
 Fraasit juuri ja juuri ja siinä ja siinä ovat sisäsyntyisesti ekspressiivisiä, koska ne 
merkitsevät luonnostaan ’täpärällä- ja hilkullaoloa’. Fraasien käytössä on kuitenkin olennainen 
ero. Juuri ja juuri liittyy näet faktuaalisten tapahtumien kuvailuun. Teko on ollut resultatiivinen, 
mutta toistokonstrukti sävyttää ilmauksen toteutumisen vaivalloiseksi: Avaruuskaukoputki 

Hubble voi erottaa juuri ja juuri Marsin vuoret. Fraasia siinä ja siinä käytetään toisissa yhteyk-
sissä, joissa käsitellään hypoteettisiä tilanteita, ounastellaan tulevaa: Onpahan siinä ja siinä, 

pääseekö poika luokaltaan. 
 
Affektinen toisto   

 
Kielenkäyttäjä voi ilmaista konstruktion X ja X siivittämänä suhtautumisensa propositioon. 
Negatiivinen affekti ilmenee esimerkiksi niin, että puhuja moittii tekoa tai ilmaisee pitävänsä 
sitä pahana tai moraalisesti arveluttavana. Kielteisyys voi kohdistua yhtä lailla myös asioihin ja 
ilmiöihin. 
 Paheksunta on hyvin tavallinen negatiivisen affektisen suhtautumisen muoto. Konstruk-
tion X ja X toteuttamat ilmaukset voivat paheksua. Paheksunta on jonkin verran epämääräinen 
ilmiö, mutta paheksuvaa kielenkäyttöä yhdistää yleensä se, että teon, asian, ilmiön tms. kuuluisi 
ilmauksen esittäjän mielestä näyttäytyä toisin: Tärkeintä täällä on vain raha ja raha, Czitrom 

huokaa; Puhuu samaa aina ja aina; Se on aina jos ja jos. Paheksunta kohdistuu usein teon tai 
tilanteen pitkäkestoisuuteen. 
 X ja X -responssin käyttö on usein affektista. X ja X -responssi lausutaan tyypillisesti 
dialogissa eriävänä kannanottona edellä lausuttuun, niin että syntyy merkitysperspektiivien 
ristiriita. Merkitysperspektiivien hankaus on syy siihen, että ilmaustyyppi heijastelee nimen-
omaan negatiivista tunnelatausta. Harmistuksen tai närkästyksen voi aiheuttaa esimerkiksi 
kuulijan mielestä kohtuuton vaatimus, väite tms. Te vaaditte että pitää osata näytellä. Näytellä 

ja näytellä, mitä se nyt on? Tusseroa. Haistakaa hiki. 
 Tietyt verbit ovat luontaisesti ”temporaalisia” ja korosteisen duratiivisia, koska ne 
ilmaisevat kestoa (jatkua, kestää). Kun tällainen duratiivinen verbi toistuu, tilanne kuvataan 
erityisen pitkäkestoisena. Tilanteen pitkäkestoisuus on omiaan herättämään affektia, jos puhuja 
ei suhtaudu kestoon suopeasti: Jessus, kun iltasadun lukeminen kestää ja kestää silloin kun 

mulla on nälkä. 
 Kahta tilannetta voidaan kontrastoida toisiinsa, jolloin toiston sisältämään lauseeseen 
liittyy vastakohta, rajoitus tai merkityksen käänne, joka osoitetaan usein adversatiivisen kon-
junktion alkamalla lauseella (mutta, vaikka). Tapahtunut tai tapahtuva asettuu jollakin tapaa 
ennakkokaavailujen vastaiseksi, syntyy odotuksenvastaisuutta: Kuljemme ja kuljemme, mutta 

pimeää jatkuu aina. 
 Sävypartikkelit ja sävypartikkeliketjut tuovat ilmaukseen jonkin lisämerkityksen (ks. ISK 
§ 821), ja tämä lisämerkitys on latautunut usein affektisesti. Sävypartikkelit kuuluvat olennaisina 
lisämerkityksiä tuovina elementteinä myös rinnastustoistoon. Partikkeli vain (~vaan) ”tuo 
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lausumaan vähättelyn sävyn” (Minä vain puhun ja puhun ruotsia virheellisesti ja merkillisesti 

ääntäen niin Ruotsissa kuin suomenruotsalaisten tilaisuuksissa Suomessa). Rinnastustoiston 
avulla voi verrata ja arvottaa kahden NP:n ominaisuuksia: Onhan ero miehen ja miehen välillä. 
 
Toisto vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa  
  
Konstruktion X ja X aspektiin liittyvät funktiot yhdistyvät sekä verbin rinnastustoistoon (laulaa 

ja laulaa) että verbiprosessia manipuloiviin adverbiaalitäydennyksiin ja adverbiaalimääritteisiin 
(uudelleen ja uudelleen). Toisaalta myös esimerkiksi adjektiivimääritteen tai kvanttorin toisto 
vaikuttaa ilmauksen kokonaisaspektiin. Komparatiivimuodot liittyvät muutoksen hahmottami-
seen. 
 Toiston vaikutus ilmauksen aspektitulkintaan on nähtävissä puhtaimmillaan sellaisissa 
tapauksissa, joissa toistoa sisältämätön ja toistoa sisältävä ilmaus muodostavat aidon vastinpa-
rin. Tällöin toisto on ikonista ja toistoilmauksen merkitys karttuu periaatteessa summatiivisesti. 
 Verbin leksikaalisen toiston primaareja tehtäviä on vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa 
(ks. myös jakson V lukua 17.2.6). Konstruktioita V ja V syntyy tyypillisesti kahdenlaisista 
verbeistä. Toinen ryhmä on dynaamiset, duratiiviset, imperfektiiviset verbit (juosta, laulaa, 
puhua, vähetä); toisen muodostavat dynaamiset, semelfaktiiviset, imperfektiiviset verbit (lyödä, 
kysyä jne.). 
 Kummankin verbiryhmän ilmaukset ovat dynaamisia ja imperfektiivisiä (ateelisia), mutta 
toiston funktion kannalta ratkaiseva ero on duratiivisuuden ja semelfaktiivisuuden välillä. Kun 
duratiivinen verbi toistetaan, ilmaus alkaa osoittaa kontinuatiivisuutta (laulaa ja laulaa). 
Semelfaktiivisen verbin toistamisessa tekeminen vaihtuu ”hetkellisestä” iteratiiviseksi (lyö ja 

lyö). Tämä aspektiin liittyvä ero voidaan pelkistää seuraavasti. 
 

DURATIIVISUUS   –>  KONTINUATIIVISUUS 
SEMELFAKTIIVISUUS  –>  ITERATIIVISUUS 

 
Konstruktiossa Vperf ja Vprees verbin toistoa käytetään osoittamaan tilanteen käynnissäoloa. 
Perfekti saattaa olla kontekstissaan kaksitulkintainen, ja jos on vaarana, että perfekti tulkitaan 
resultativiseksi, takajäsenen preesens täsmentää tilanteen jatkuvan edelleen: Simeliuksen suvussa 

on ollut ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. Konstruktiossa Vimpf ja Vprees verbin-
toisto varmistelee ilmauksen tulkintaa samalla tavalla kuin perfektin ja preesensin rinnastusta-
pauskin: Simeliuksen suvussa oli ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. 
 Adverbien ja tiettyjen adverbiaalien hahmotus liittyy verbiprosessiin. Fraasissa uudelleen 

ja uudelleen leksikaalinen toisto aiheuttaa aspektitulkinnan vaihdoksen. Semelfatiivinen prosessi 
vaihtuu iteratiiviseksi: Törmäsin uudelleen eräisiin perusväittämiin ~ Törmäsin uudelleen ja 

uudelleen eräisiin perusväittämiin.  
 Produktiivisten konstruktioiden ominaislaatuun kuuluu se, että niillä on monenlaista 
käyttöä ja osa käytöistä liittyy myös ilmauksen aspektitulkintaan. Esimerkiksi produktiivisen 
konstruktion X X ja vielä kerran X substantiivitoteutuma voi saada luennan, jossa tilanne 
ymmärretään iteratiiviseksi, vaikkei sitä eksplisiittisesti sanotakaan (Rasismiin auttaa vain 

valistus, valistus ja vielä kerran valistus = ’pitää valistaa ja valistaa’). Konstruktio X ja taas X 
voi saada samanlaisen tulkinnan: Maasta työntyy uusia ja taas uusia tuoreita versoja, Ammatti-

laiseksi tullaan vain kuvaamalla ja taas kuvaamalla. 
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Muutoksen hahmottaminen 

 
Muutoksen hahmottaminen on keskeisiä toiston tehtäviä niin konstruktiossa X ja X kuin 
muutoinkin. Muutos voi edellyttää liikettä spatiaalisessa tilassa, tai se voi olla NP:hen kohdistu-
vaa kumulatiivista kasvua (tai vähenemistä). Muutoksen hahmottamiseen liittyy rakenteellisena 
elementtinä komparatiivimuoto. 
 Komparatiivisen adverbin toistaminen tekee ilmauksesta kumulatiivisen komparatiivin: 
Vasemmistoenemmistö siirtyy kauemmaksi ja kauemmaksi; Yehudi Menuhin sanoo nauttivansa 

lapsistaan enemmän ja enemmän – nyt kun he ovat isoja. Komparatiivissa oleva adjektiivimääri-
te aiheuttaa vastaavan tulkinnan: Valtionhallinnossa siirrytään suurempiin ja suurempiin 

yksiköihin. 

2 Konstruktio X mi- X 

Konstruktiossa X mi- X pronominikantainen mi-alkuinen sana kytkee kahta samaa lekseemiä, 
useimmiten kahta identtistä muotoa. Konstruktio X mi- X on superskeema; se on yhteinen 
nimittäjä laajalle joukolle alarakenteita. Sana mikä kytkee substantiiveja (tyyppi 1) ja TU-
partisiippeja (tyyppi 2). Substantiivikonstruktion vakio on aina mikä, eli se ei vaihtele morfosyn-
taktisesti kontekstissaan. Lekseemi on yksikön nominatiivissa. TU-partisiipin muodostamassa 
konstruktiossa vakio on niin ikään mikä. 
 Verbikonstruktiossa V mi- V on paljon rakenteellista vaihtelua, niin että vakioksi 
hahmottuu skemaattisella tasolla vartalo mi- (tyyppi 3). Verbirakenteen lekseemejä kytkevinä 
sananmuotoina voivat olla esimerkiksi mikä, mitä, minkä ja miten. Konstruktiolla V mi- V on 
erilaisia alakonstruktioita, joita voi luokitella monella tavalla, muun muassa lekseemien 
identtisyyden, persoonan ja tempuksen mukaan. 
 

1. PELLE mikä PELLE   ––> pelle mikä pelle, kauppa mikä kauppa 
2. TEHTY mikä TEHTY —> tehty mikä tehty, sanottu mikä sanottu 
3. V mi- V   —> tein mitä tein, olemme mitä olemme 

puhutaan mitä puhutaan, oli miten oli 
 
Liitteen 2 taulukosta XV havaitaan, että perusaineistossa on tästä konstruktiosta 10 esiintymää. 
Ilmausten vähyys kertoo pikemmin aineiston laadusta kuin ilmaustyyppien produktiivisuudesta. 
Monet fraasit ja kokonaiset ilmaustyypitkin esiintyvät tyypillisesti puhutussa kielessä, koska 
ainakin tietynlaiset toistokonstruktiot esiintyvät puheessa lausumana tai vuorona (Tein minkä 

tein).  Useissa kohdin ilmausten vähyys kielii siitä, että perusaineistosta puuttuu dialogi. Tässä 
luvussa esiintyy eniten sanastamalla ja internethauilla saatua aineistoa. 

2.1 Konstruktio PELLE mikä PELLE  

Konstruktion PELLE mikä PELLE lekseemi on laskettava, nominatiivisijainen substantiivi (esim. 
kauppa ’kaupanteko ~ kaupanteon tulos’, valhe, vamma, pelle ja huippuluistelija) tai substantii-
visesti käytetty sana (1h). Konstruktin voi muodostaa laskettavista substantiiveista, ja konstruk-
tio on periaatteessa produktiivinen. Karttuvuuden astetta on vaikea arvioida, koska aineisto 
koostuu etupäässä sanastetuista esimerkeistä. 
 

1. a. Kauppa mikä kauppa, ei se siitä muutu. NS s.v. mikä II.5. 
 b. Älä kaunistele, valhe mikä valhe. NS s.v. mikä II.5. 
 c. Lehtimiehen julma etuoikeus on nimittäin olla pässi vapaaehtoisesti. Synnynnäisiä pässejä 

ei tietenkään saa pilkata, vamma mikä vamma. Lehdistöllä ei ole mitään syytä piilotella 



 - 164 - 

vapaaehtoispässejään, ei niitä suhteessa päälukuun monia ole. Jos ne paljastetaan heti ry-
sän päältä, alan maine vain kohene. sk87 

 d. Turun Sanomien päätoimittaja Aimo Massinen pohtii lauantaina Päivän pistot -palstalla 
pelleyden olemusta. Asiaan hänet ovat johdattaneet muutamat euroehdokkaat ja erityisesti 
tuore oikeuden päätös Urpo Leppästä koskevassa jutussa. Leppänen vei Ilta-Sanomien ko-
lumnistin oikeuteen, kun hän kutsui Leppästä pelleksi. Oikeus jätti kolumnistin tuomitse-
matta ja kaatoi vahingonkorvausvaatimukset. ”Nyt suomalaisessa politiikassa on muuten 
ihan virallinenkin ’valtakunnanpelle’”, Massinen luonnehtii. ”Niin että pelle mikä pelle, 
Anan kanssa tai ilman.” HS 20.10.1996 s. C 3  

 e. Varsinkin Rafalski näytti entisessä kotihallissaan, että miehen avut ovat edelleen tallella – 
huippuluistelija mikä huippuluistelija. HS 16.8.1997 s. C 13 

 f. Arvostan tässäkin asiassa virheestä oppimisen asennettasi, avoimuuttasi ja nöyryyttä pyy-
tää anteeksi ilman selittelyä – eli ”moka mikä moka”.  

  www.korhola.com 17.3.2007 
 g. Nimimerkki pöllö mikä pöllö ei näytä olevan yhtään pöllömpi veikkaaja. Kaveri nappasi 

viikolla yli 1000 euron lunastuksen ja siirtyi haastekisan kärkeen.  
  http://plaza.fi/stadion/pelikassamies/pkm-pollo-huhuilee-vakevasti 15.12.2008  
 h. Kuollut mikä kuollut. NS s.v. mikä II.5. 

 
Konstruktion lekseemi on nominatiivissa. Se ei reagoi morfosyntaksiin, mikä rajoittaa konstruk-
tin toimimista lauseenjäsentehtävissä (vrt. esimerkiksi konstruktioon MIES kuin MIES). Konstruk-
ti esiintyykin yleensä syntaktisesti melko vapaana irrallisena ilmauksena. Konstruktio kuuluu 
ainoastaan esimerkissä 1g selvästi lauseen argumenttirakenteeseen: pöllö mikä pöllö on subjekti-
lausekkeen osa. 
 Konstruktiota käytetään emfaattisessa tehtävässä. Konstrukti voi esiintyä vuorossa, 
lausumassa, lauseessa tms. vahvistavana loppupäätelmänä tai yhteenvetona (1a, b, d, e). 
Toisaalta konstruktin käyttöön voi yhdistyä tapauksittain myös affektisia merkityspiirteitä, 
esimerkiksi torumista (1b) ja halveksuntaa (1d). Halveksuvaan ilmaukseen voi liittyä myös 
samantekevyyden ilmaiseminen (1d, vrt. jäljempänä 2). 
 Konstruktion PELLE mikä PELLE merkitys ja käyttö on lähellä tautologista predikatiivilau-
setta (Pojat on poikia jne.), ja nämä ilmaustyypit sopivat usein samaan kontekstiin. Siten 
esimerkiksi 1a:n kauppa mikä kauppa voisi hyvin olla myös muodossa kauppa on kauppa. 
Konstruktiolle PELLE mikä PELLE ja tautologiselle predikatiivilauseelle on yhteistä emfaattinen 
vahvistaminen, mutta rakenteiden käytössä on kuitenkin yksi olennainen ero. Ilmaus kauppa 

mikä kauppa on tilanneviitteinen, se puhuu kielenkäyttöyhteydessä esiintyvästä kaupasta ja sen 
ominaisuuksista, eikä se sovi kuvaamaan geneerisiä tilanteita. Sen sijaan kauppa on kauppa on 
geneerinen, se muistuttelee yleisestä totuudesta. 
 Toisaalta konstruktion PELLE mikä PELLE käyttö ja tulkinta voivat rinnastua myös kon-
struktion MIES kuin MIES samantekevyyden ilmauksiin (ks. tämä jakson lukua 3.1.1). Niinpä 
esimerkki 2 tulkitaan oikeastaan ’työ kuin työ’. Tällainen käyttö on kuitenkin varsin satunnaista, 
ja konstruktio MIES kuin MIES ilmaisee tyypillisemmin samantekevyyttä. 
 

2.  Koulunpenkillä istuminen ei Jannesta ole yhtä kiinnostavaa kuin työmaalla olo. Siellä käy 
työ mikä työ, siivouskaan ei töki.  

  www.rakentaja.fi/suorakanava/verkkolehti/03 3.5.2008 
 
Konstruktion PELLE mikä PELLE lekseeminä on yleensä substantiivi. Tämän lisäksi myös adverbit 
voivat muodostaa ilmauksia ainakin satunnaisesti (3a ja b). 
 

3. a. Hän kaivoi esiin hitsauskolvin ja otti tukevan asennon. Kipinät syttyivät ja säkenöivät. Sit-
ten, varoittamatta, hitsauskolvi hiljeni. Rikki mikä rikki, Mustonen tuumi. HS-kl marras-
kuu 1996 s. 39 
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 b. Pelin 75. minuutilla vaihtomies Shefki Kuqin, Jonatan Johanssonin ja Mika Kottilan yh-
distelmä oli jopa onnistua. Lähellä mikä lähellä, mutta Lehman sai ainakin töitä maalilla. 
HS 5.9.1999 s. C 5 

2.2 Konstruktio TEHTY mikä TEHTY  

Mikä kytkee toisiinsa myös TU-partisiippimuotoja, jolloin syntyy konstruktio TEHTY mikä TEHTY 
(4a–d). Konstruktion lekseeminä voi olla myös aktiivimuotoinen NUT-partisiippi, mutta 
tällainen rakenne on periferisempi (4a). Substantiivikonstruktio PELLE mikä PELLE käsittelee 
NP:n ominaisuuksia, kun taas verbilähtöinen konstruktio TEHTY mikä TEHTY käsittelee agentiivi-
sia tekoja. Konstruktio on produktiivinen, ja sen lekseemiksi sopii transitiiviverbi (tehdä, sanoa 
jne.). Karttuvuutta on vaikea arvioida käytettävissä olevan aineiston nojalla. 
 Konstruktion verbi on passiivissa, vaikka puhuja on teon suorittaja tai hän ainakin tietää 
teon suorittajan. Yleisesti tiedetään, että suomen yksipersoonaista passiivia käytetään häivyttä-
mään tiedossa oleva tekijäpersoona. Konstruktio TEHTY mikä TEHTY on tämän ilmiön mallitapa-
us. Konstruktio TEHTY mikä TEHTY käyttö liittyy muun muassa emotionaalisesti vaikeisiin 
tilanteisiin, joissa puhuja etäännyttää teon omasta päätäntävallastaan, vaikka on itse vastuullinen 
teosta (erit. 4d– f). 
 Koska kyseessä on menneeseen aikaan sijoittuva teko, konstrukti vahvistaa teon tai 
toiminnan peruuttamattomuuden, ja se voi toimia eräänlaisena emfaattisena loppupäätelmänä 
samaan tapaan kuin konstruktio PELLE mikä PELLE. Eri tilanteissa esiintyville käytöille on 
yhteistä juuri päättelyn tai pohdinnan lopettaminen. Puhuja tahtoo lopettaa empimisen tai teon 
seurauksilla spekuloinnin ja siirtyä uusiin tekoihin tai valita keskusteluun uudet puheenaiheet 
(4c–e). 
 

4. a. Lapsemme kuudentuhannen kappaleen painoksesta jäi jäljelle vain vekseli, kaimani ja mi-
nun ikioma huoli, ei siis maailmanhistoriallisesti merkittävä. Jakelin iloisena kuin aika-
naan väitöskirjaani. Mennyt mikä mennyt. Mutta kaimani, tuo sinnikäs sielu, kulki ym-
päri eri yrityksiä ja laitoksia Espoossa, Vantaalla, ja ties missä. Hän jätti joka paikkaan 
kirjapinon, vihreän maapallolippaan sekä lapun, jossa luki: ”Uudenmaan vihreiden vaali-
kirja”. sk87 

 b. Hän on taannut yrityksen velkoja 55000 markan arvosta ja haluaa omin korvin kuulla, mi-
tä Kera häneltä vaatii ja mitä oikeus määrää. Tuloksen hän kyllä tietää jo etukäteen. Taat-
tu mikä taattu. Tässä miehessä henkilöityy pala sitä tragediaa, mikä koetaan lukematto-
missa pienyrityksissä: Kun firman asiat menevät pieleen, yksityinen ihminen ja perhe jou-
tuvat ahtaalle. sk87 

 c. Täysin mukisematta oululaiset eivät takaiskua kuitenkaan nielaisseet. Video kuulemma 
todistaa vääjäämättä, että Mika Karapuun jatkoajalla ampuma TuTon voittomaali ei ollut 
maali, vaan maalivahti Jan Lundellin hanskan alle päätynyt tolppalaukaus. Mutta tuomit-
tu mikä tuomittu. Divisioonassa ei ole käytössä videotuomaria. HS 27.3.1999 s. C 14 

 d. Teatterinjohtaja Raija-Sinikka Rantala on ilmoittanut suostuvansa jatkamaan tehtävissään 
seuraavat kaksi vuotta. Vielä syyskuussa hän oli sitä mieltä, että tehty mikä tehty ja nyt 
on seuraavan vuoro. Johtajanvalinta ei ole kuitenkaan vielä muodollisesti valmis. HS 
26.10.1996 s. B 4 

 e. Lajunen ei ruvennut perumaan lopettamispäätöstään.  
  – Päätetty mikä päätetty, Lajunen tuumi. Hetken asiaa mietittyään Lajunen keksi, mitä 

hän uraltaan jää kaipaamaan.  
  – Kilpailujen voittopalkintoshekkejä, Lajunen nauroi. www.yle.fi 27.3.2004 
 f. Eniten järkyttää se, että juuri Ky-liitto, ketä tämä asia eniten luulisi koskevan, on aivan eri 

linjoilla asian kanssa. Tulee ihan mieleen, että kenen etua ajetaankaan....Sori- ei pitäisi 
näin sanoa, mutta sanottu mikä sanottu.www.metsakoneet.fi/keskustelu 2.2.2008 

 g. Leppävaaran urakan Destia hävisi YIT:lle ja Imatran Lemconin ja Kesälahden Maansiir-
ron työyhteenliittymälle. Muita tarjouskilpailuissa vastaan tulevia isoja infrarakentajia 
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ovat Skanska ja NCC. ”Hävitty mikä hävitty. Emme aio valittaa näistä”, Laaksovirta tu-
hahtaa. www.tekniikkatalous.fi/rakennus 15.12.2008 

 
Ilmausten fraasiutuminen on asteittaista, minkä seurauksena myös tämän konstruktion toteutu-
mien tunnettuus ja käyttötaajuus vaihtelevat. Muutama esiintymismäärien poiminto internetistä 
(Google-haku syyskuussa 2005): tehty mikä tehty 10 800, sanottu mikä sanottu 220, päätetty 

mikä päätetty 170. 

2.3 Konstruktio V mi- V  

Verbikonstruktio V mi- V on X mi- X -rakenteista morfosyntaktisesti kompleksisin. Siinä on 
paljon tekijäpersoonaan, modukseen ja tempukseen liittyvää rakenteellista vaihtelua, ja muun 
muassa näiden parametrien perusteella on mahdollista erottaa useita alarakenteita. Perusaineis-
tossa on niukalti esiintymiä, mutta ilmaustyyppi on yleisesti ottaen produktiivinen, joskin 
alarakenteet ovat varsin eriytyneitä ja eriasteisesti karttuvia. 
 Ilmausten joukossa on sekä identtisen (oli miten oli) että ei-identtisen muodon toistoa. Ei-
identtisen toiston keskeisin ryhmä on imperatiivin ja indikatiivin muodostamat konstruktiot 2. 
persoonassa. Tällaisia ilmauksia ovat esimerkiksi fraasit puhu mitä puhut ja puhukaa mitä 

puhutte. 
 Konstruktion V mi- V toteutumissa esiintyy kaikkia persoonamuotoja, joskaan ei aivan 
kaikissa alarakenteissa. Yksipersoonaista passiivia käytetään ”passiivisesti”, mutta se saa myös 
monikon 1. persoonan tulkinnan (me ollaan mitä ollaan). Tärkeä alakonstruktio on tapaa 
ilmaiseva V miten v, joka muodostaa konstruktioiden V kuinka V ja V niin kuin V kanssa 
lähimerkitysten sarjan. 
 Morfosyntaktisesti monimutkaisin on konstruktio, jossa etujäsen on faktuaalista tekoa 
kuvaava finiittiverbi (pelastaa) ja takajäseneksi on sukeutunut saman verbin kiteytynyt modaali-
nen verbirakenne eli mahdollisuusrakenne. Mahdollisuusrakenne koostuu olla-verbistä ja 
pääverbin nipputunnuksen (t)tAvissA sisältävästä muodosta: on pelaste+ttavissa. 
 Käsittelen tempusten vaihtelua jäljempänä erikseen, mutta jo tässä vaiheessa voi todeta, 
että konstruktion keskeiset tempukset ovat preesens ja imperfekti (on mitä on, oli mitä oli jne.). 
Muut tempukset ovat periaatteessa mahdollisia, mutta eivät järin yleisiä. Google-haku (huhtikuu 
2008) löytää esimerkiksi olla-verbin monikon 3. persoonan perfektifraaseista vain kourallisen 
esiintymiä (5a ja b): ovat olleet mitä ovat olleet 8 esiintymää, ovat olleet mitä olleet 6 esiinty-
mää. 
 

5. a. Roolini ovat olleet mitä ovat olleet. Näillä minuuteilla on ollut vaikeaa saada aikaiseksi 
enemmän, Pärssinen miettii.  

  www.mtv3.fi/urheilu/arkistot/hockeynight/2006 17.1.2006 
 b. Mielestäni viimeiset neljä peliä ovat kyllä olleet kotijoukkueiden pelejä, vaikka tulokset 

ovat olleet mitä olleet. www.keskustelu.jatkoaika.com 3.4.2008 
  
Konstruktion V mi- V kytkevässä elementissä on morfosyntaktista variaatiota sen mukaan, 
minkälaisia olioita ilmaus käsittelee, minkälaiseksi oliot kategorioidaan ja minkälaisessa 
syntaktisessa kontekstissa konstruktio esiintyy. Olion jaollisuus ja jaottomuus säätelevät 
vaihtelua mikä ~ mitä: Kuvien laatu on mitä ~ mikä on, Pakasta tulee mitä ~ mikä tulee. 
Toisaalta rektio ja objektin sijanmääräytyminen vaikuttavat myös kytkevän sanan muotoon. 
Niinpä mitä reaalistuu ”asiaobjektista”, ei-laskettavista paljouksista ja ominaisuuksista puhutta-
essa (sanoin mitä sanoin, teet mitä teet, olemme mitä olemme), minkä taas kokonaisobjektillisis-
sa tapauksissa (sanoin minkä sanoin). Tavan ilmauksia kytkee miten (kävi miten kävi). 
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 Kytkevät sanat mikä, mitä ja miten ovat konstruktiossa keskeisimpiä; keskityn niiden 
muodostamiin ilmauksiin. Toisaalta kytkevä sana reagoi verbin argumenttirakenteeseen, ja on 
olemassa muitakin vaihtoehtoja. Morfosyntaksin määräämiä vaihtoehtoja ovat enemmän tai 
vähemmän kysyvät muodot minne, mistä, miltä, mihin, millä, ja muun muassa seuraavantyyppi-
set ilmaukset ovat aivan mahdollisia: kuljen minne kuljen, menen minne menen, uskokaa mihin 

uskotte, tulen mistä tulen, menen mistä menen, näyttää miltä näyttää. Näiden joukossa on 
kiteytyneitä ilmauksiakin (Aja millä ajat ja Braunilla loput). Tällaiset muodosteet ovat kuitenkin 
harvinaisempia, ja lisäksi on huomattava, että toisto toimii niissä samoissa tehtävissä kuin 
muutoinkin. Höystän esimerkistöä paikoin myös tällaisilla ilmauksilla, varsinkin jos kyse on 
fraaseista (meet minne meet). 
 Konstruktio V mi- V on vakiomuotoinen syntaktinen kaava, mutta toisaalta konstruktion 
rinnalla on olemassa sekä rakenteellisesti että semanttisesti läheisiä syntaktisia variantteja. 
Esimerkiksi sopii toisintojen sarja 6a–c. Tämä lentäväksi lauseeksi muodostunut ilmaus on 
peräisin Raamatusta, mutta se esiintyy eri muodossa eri käännöksissä (6a ja b). Toisaalta myös 
sananparsikirja tuntee sen nykymuotoisena ilmauksena (6c). Lausekonstruktiot ilmentävät 
variaatiosta huolimatta samaa merkitystä, teon peruuttamattomuutta korostavaa itsepintaisuutta. 
Jokseenkin sama sisältö voidaan esittää myös muodossa kirjoitin minkä kirjoitin. 
 

6. a. Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. raamattu. 
 b. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Raamattu 1992 (Joh 19:22) 
 c. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. RR 

2.3.1 Samantekevyyden ilmaiseminen  

Verbikonstruktion V mi- V merkitystehtävänä on pidetty konsessiivisuuden eli myönnyttelyn 
osoittamista (esim. Setälä 1883; Kannisto 1902: 192–193; Yli-Vakkuri 1986). Termin konses-
siivisuus sisältö on kuitenkin epämääräinen, ja konsessiivisuudesta puhutaan varsinkin nykytut-
kimuksessa monenlaisissa yhteyksissä. Konsessiivisuus voi olla syntaktisen rakenteessa 
morfeemin synnyttämä ominaisuus, ja tämäntyyppistä myönnyttelyä tarkastelee muun muassa 
Kauppisen (2006) vaikka-konjunktion polysemiaa käsittelevä artikkeli. 
 Myönnyttely on dialogissa reaktiivista toimintaa, ja tällöin se on lausuman funktioon 
liittyvä asia. Myönnyttely suhteutuu johonkin edellä esitettyyn, ja se on lähellä muun muassa 
samanmielisyyden tai erimielisyyden osoittamista (näistä ks. esim. Tainio 1996; Sorjonen 1999).  
 Ilmaus konsessiivisuus ei ole saanut termin statusta ISK:ssa, mutta konsessiivinen suhde 
on (VISK määritelmät s.v. konsessiivinen suhde). Lauseiden välinen suhde on konsessiivinen 
silloin, kun esitetään puheena olevien asiaintilojen pätevän mutta implikoidaan samalla niiden 
yhteensopimattomuutta kyseisessä kontekstissa (myös Kauppinen 2006: 162; Crevels 2000: 
313–314). Ilmauksessa Muutamme uuteen kotiin, vaikka vanhaa ei ole vielä myyty esitetään 
totena, että muutamme ja että vanhaa asuntoa ei ole myyty, mutta implikoidaan että odotuksen-
mukaista olisi toisen negaatio: kun entistä ei ole myyty, ei yleensä vielä muuteta uuteen. 
Konsessiivinen ilmaus voi osoittaa ISK:n mukaan myös samantekevyyttä (§ 1139), esim. Ei auta 

vaikka miten huudat. Adjektiivia konsessiivinen luonnehditaan vierassanakirjoissa yleisesti 
sanoin ’myönnytystä ilmaiseva, myöntävä, salliva’ (esim. SS s.v. konsessiivinen). Konsessiivi-
konjuktioksi kutsutaan yleisesti konsessiivilauseen aloittavaa sanaa, joka ilmoittaa myönnytystä 
(vaikka, joskin). 
 Myönnyttelyä (’tehdä myönnytyksiä’) esiintyy monissa rakenteissa ja monenlaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, minkä tähden myönnytykset ovat kovin erilaisia eri tilanteissa. 
Ymmärrän tässä myönnyttelyn kielen funktionaaliseksi ilmiöksi, jolla on omat ilmenemismuo-
tonsa toisaalta rakenteissa, toisaalta vuorovaikutuksessa. VISK määrittelee puhefunktion eli 
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puhetoiminnon seuraavasti (määritelmät s.v. puhetoiminto): ”Puhetoiminto on nimitys lausuman 
tehtävälle puheessa tai tekstissä; puhetoimintoja ovat esim. kysyminen, kehottaminen, toteami-
nen ja tervehtiminen”. Myönnyttely voi olla esimerkiksi lausuman funktio dialogissa. Konstruk-
tion V mi- V käytössä on olennaista se, että puhuja ilmaisee affektisen suhtautumisensa proposi-
tioon. Suhtautumisessa taas on keskeistä se, pitääkö puhuja propositiota merkityksellisenä vai ei 
ja onko puhujalla päätäntävalta toiminnasta. Konstruktion V mi- V käyttö ilmentää puhujan 
asennoitumista ja näkökulmaa puheena olevaan asiaan. 
 Samantekevyys ja välinpitämättömyys liittyvät yhteen. Välinpitämättömyys on asenne tai 
suhtautumistapa, joka voidaan predikoida ihmisestä, niin että syntyy psyykkisen tilan kuvaus: X 

on välinpitämätön. Välinpitämättömyys on subjektin tila; subjekti on kokija. Välinpitämättö-
myyden asenne suuntautuu metaforisena liikkeenä kokijasta poispäin, ja tämä näkyy usein myös 
ilmausten sijanvalinnassa: X suhtautuu välinpitämättömästi minuun. 
 Samantekevyys on ilmiön toinen puoli. Samantekevyys on välinpitämättömyyttä, mutta nyt 
kokija osoittaa suhtautumisensa ulkoapäin tulevaan ärsykkeeseen, toisen tai kolmannen osapuo-
len toimintaan, lausumaan taikka muuhun ulkoiseen vaikuttimeen. Samantekevyyden aiheuttaa 
kokijassa ulkopuolinen taho. Tämäkin näkyy kielen rakenteissa: Olen samantekevä hänelle 
(minä = aiheuttaja, hän = kokija); Samantekevää minulle, tuleeko hän vai ei (minä = kokija, 
tuleminen = aiheuttaja). 
 Konstruktion V mi- V tulkinta liittyy tekijäpersoonaan, ja edellä kerrotut tiedot tilanteen 
hahmottamisesta tarvitaan analysoitaessa konstruktion V mi- V tehtäviä kielessä (luvut 3.4.–3.8) 
ja paikoin muulloinkin (ks. esim. tämän jakson lukua 3.1.1). Myönnyttely ei sovi kuvaamaan 
yleisesti ottaen konstruktion V mi- V tehtäviä, koska konstruktiolla on useita merkitystehtäviä 
persoonan, tempuksen ja verbityypin sekä jopa yksittäisten fraasienkin mukaan.  
 1. persoonan ilmaus ei myönnyttele, koska puhuja on teon suorittaja ja tekijä päinvastoin 
pitää päätäntävallan teon toteutumisesta itsellään (Teen mitä teen). 2. ja 3. persoonan ilmaukset 
hahmottuvat toisin. 2. persoonan sisältävässä lausumassa tekijä on puhuteltava (teet mitä teet), ja 
tällöin ilmauksen lausujan on mahdollista suhtautua tekoon myönnytellen. 3. persoonan 
tapauksessa tekijänä on muu kuin puhuja tai vastaanottaja (Raipe tekee mitä tekee), ja tällöinkin 
puhujan on mahdollista myönnytellä teon suuntaan. Puhuja voi suhtautua vastaavalla tavalla 
myös 3. persoonan asiasubjektillisiin ilmauksiin, niin että toiminta ohjautuu ”kohtalon oikusta” 
(Tulevaisuus on mitä on). 
 Jos termi konsessiivisuus määritellään väljästi (’myönnytyksien ilmaiseminen’), mikään ei 
estä pitämästä konstruktion V mi- V 2. ja 3. persoonan ilmauksia myönnyttely- eli konsessiivi-
konstruktioina. Konsessiivikonstruktioita on kielessä toki muitakin puheena olevien lisäksi. 

2.3.2 Tempusten vaihtelusta  

Kannisto (1902: 192–193) on pannut merkille V mi- V -ilmausten esiintyvän tyypillisesti 
preesensissä (vrt. Setälä 1883). Setälä (1891: 87) ja Latvala (1894: 54) ovat havainneet imper-
fektin mikä-verbirakenteiden yleisimmäksi tempukseksi, kun taas Yli-Vakkuri (1986: 162) 
mainitsee preesens- ja imperfektirakenteita esiintyvän nykyteksteissä rinnan. 
 Preesensin ja imperfektin yleisyyssuhdetta on mahdoton kuvata kovin tarkasti, sillä 
aikamuotojen suosittuus on alakonstruktio- ja fraasikohtaista.  Statiivinen olla on suosittu verbi 
konstruktion V mi- V toteutumissa, ja sen avulla voi havainnollistaa sitä, miten tempusvaihtelu 
näyttäytyy eri persoonissa ja rakenteissa. Olla-verbilliset rakenteet ovat poikkeuksellisia sikäli, 
että konstruktio rinnastuu kopulalauseeseen, usein predikatiiviin. Ne kuvaavat periaatteessa 
NP:n tilaa, mutta erona tavalliseen tilankuvaukseen on se, että tilan laatu jää avoimeksi. 
Esimerkiksi 3. persoonan ilmaus Tulevaisuus on mitä on luonnehtii tulevaisuutta, vaikkemme 
saa tietää sen perusteella, minkälainen tulevaisuus on. 
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 Seuraava asetelma (Google-haun tulos maaliskuussa 2005) havainnollistaa olla-verbin 
tempusten jakauma eri persoonamuodoissa. Laskuihin on sisällytetty kategorioinnin takia 
syntyvä variaatio mikä ~ mitä sekä myös tavanilmausten kytkevä elementti miten. 
 

 Preesens     Imperfekti 
 
 yks. 1.p. olen mikä olen  680  olin mikä olin  12 

 olen mitä olen  1 850  olin mitä olin   7 
 yks.2.p. olet mikä olet  99  olit mikä olit  8 

 olet mitä olet  101  olit mitä olit  8 
 yks.3.p. on mikä on   200  oli mikä oli  764 

 on mitä on   708  oli mitä oli  2 210 
 on miten on   150  oli miten oli  6 530 

 mon.1.p. olemme mitä olemme 58  olimme mitä olimme 2 
 mon.2.p. olette mikä olette  3  olitte mikä olitte  - 

 olette mitä olette  9  olitte mitä olitte  - 
 mon 3.p. ovat mitä ovat  1 740  olivat mitä olivat   268 

 ovat miten ovat  21  olivat miten olivat  2 
 

  yht. 5 619    yht. 9 811 
 
Havaitaan, että imperfekti on yleisempi, mutta toisaalta preesens jakautuu paljon tasaisemmin 
eri persoonamuotoihin. Persoona- ja ilmauskohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. 2. persoonan 
ilmaukset ovat yleisesti ottaen harvinaisia, ja varsinkin monikon 2. persoona on jokseenkin 
tietymätön.  
 1. persoonan ilmauksista pistää silmään suurifrekvenssinen fraasi olen mitä olen. Lisäksi 
preesensfraasit olen mitä olen ja olet mitä olet ovat selvästi yleisempiä kuin vastaavat imperfek-
tifraasit olin mitä olin ja olit mitä olit. Fraasi ovat mitä ovat on hyvin yleinen monikon 3. 
persoonan ilmauksista. 
 Yksikön 3. persoonan imperfektifraasit muodostavat melkein yksin koko imperfektin 
esiintymäjoukon, ja varsinkin fraasi oli miten oli on olla-verbin ilmauksista hyvin yleinen. Myös 
perusaineiston vähistä esiintymistä juuri fraasi oli miten oli on yleisin. 3. persoonan asiasub-
jektilliset fraasit muodostavat X mi- X-konstruktion olla-verbin toteutumista selvästi suurimman 
luokan. 
 Niin kuin jo todettua, verbikonstruktio V mi- V esiintyy kaikissa aktiivin persoonamuo-
doissa sekä yksipersoonaisessa passiivissa. Käsittelen aineistoa persoonan mukaisesti jaoteltuna: 
1. persoonan ilmaukset (luku 2.3.3), 2. persoonan ilmaukset (luku 2.3.4) ja 3. persoonan 
ilmaukset (luku 2.3.5). Käsittelytapaa perustelee se, että ilmausten väliset merkityserot motivoi-
tuvat ennen kaikkea lauseen persoonamuodosta. Toiston käyttöön, eritoten konsessiivisuuden 
hahmottamiseen, liittyy siis olennaisesti se, kuka on puhuja ja kuka on teon suorittaja. 
 Tavan ilmaukset (V miten V –> kävi miten kävi) muodostavat erillisen ryhmä sikäli, että on 
olemassa kaksi periaatteessa melko samakäyttöistä konstruktiota,  V niin kuin V –> kävi niin kuin 

kävi ja V kuinka V –> meni kuinka meni (luku 2.3.6). Finiittiverbistä ja kiteytyneestä verbiraken-
teesta muodostuu konstruktio PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON (luku 2.3.7). 

2.3.3 1. persoonan ilmaukset  

Edellä totesin, että V mi- V-ilmauksia on luonnehdittu yleisesti konsessiivi-ilmauksiksi. Myön-
nyttely pätee 2. ja 3. persoonan ilmauksiin, mutta ei 1. persoonaan. 1. persoonan ilmauksissa 
puhuja on teon suorittaja, eli hänellä on päätäntävalta omasta teostaan, eikä hän myönnyttele 
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ulkopuolisen teon suorittajan suuntaan. Konstruktion V mi- V 1. persoonan konstrukti itsepintais-
taa. 
 Ilmauksia voi muodostua transitiiviverbeistä vapaasti (7a–d); intransitiiviverbeistä ainakin 
olla-verbi on mahdollinen (7e). Subjekti on välinpitämätön kokija, joka ei piittaa siitä, mitä 
egolle tapahtuu agentiivisen teon seurauksena. Samantekevyys on esimerkiksi piittaamattomuut-
ta ulkopuolisten reaktioista (7a). Toisaalta välinpitämättömyys voi ilmetä myös sattumanvaraisi-
na valintoina esimerkiksi juomisessa, syömisessä tai lukemisessa (7b–d). Esimerkissä 7e on 
subjektin olotilan kuvaus, jossa puhuja pidättää itselleen oikeuden ominaisuuksiinsa. 
 

7. a. Kirjallisuuspiireissä on tapana kantaa huolta siitä, etteivät nuoret lue tarpeeksi. Tai tar-
kemmin: miksi suomalainen poika ei lue tarpeeksi? Kirjailijana [Kari Hotakainen] asian 
pitäisi huolestuttaa minua, mutta kun ei huolestuta. Kirjoitan mitä kirjoitan hetkeäkään 
ajattelematta, mitähän vantaalainen tai tohmäjärveläinen nuori tästä ajattelee. Silloin kun 
kirjoitan, puheet kirjallisuuden merkityksestä ovat merkityksettömiä. HS 24.3.1999 s. C 
11 

 b. Jotenkin se mittaaminen on niin turhan aikaista, kun elintavat ovat mitä ovat, syön mitä 
syön ja juon mitä juon. www.diabetes.fi/ubbthreads 15.3.2007 

 c. Syön mitä syön, en laske pisteitä, kaloreita tai hiilareita. 
  http://keskustelu.suomi24.fi (ruoka&juoma) 3.5.2008 
 d. Ei minulle tule lehtiä, netistä luen mitä luen ja ilmaisjakelulehtiä.  
  http://keskustelu.plaza.fi/ellit/tyo-ja-yhteiskunta/keskustelu 13.12.2006 
 e. Olen mitä olen, en moralisoi, en saarnaa ja hyväksyn ihmiset sellaisina kuin he ovat. 

http://keskustelut.iltasanomat.fi 28.4.2008 
 
Esimerkeissä 7a–e verbin aikamuoto on preesens. Konstruktion V mi- V 1. persoonan ilmauksia 
esiintyy myös imperfektissä. Mikä on tempustenkäytön ero? Vaikuttaa siltä, että imperfektimuo-
toiset ilmaukset ovat preesensmuotoisia aavistuksen affektisempi ja ne itsepintaistavat voimak-
kaammin (8a ja b). Tämä perustuu preesensin ja imperfektin merkityseroon. Preesenskonstruktio 
kuvaa nykyhetken lisäksi myös futuurisia tapahtumia (teen mitä teen ’teen jatkossakin’), eli 
toiminnan voi periaatteessa lopettaa jonakin tulevana ajanhetkenä. Imperfektin kuvaama teko 
sijoittuu menneeseen aikaan eikä ole enää peruttavissa.  
 Imperfekti-ilmaus on kovin samanlainen kuin TU-partisiippikonstruktio TEHTY mikä 
TEHTY (ks. lukua 2.2). Konstruktio TEHTY mikä TEHTY syntyy samaten transitiiviverbistä. Silloin 
kun tilanne käsitteistyy rajatuksi eli teko on suoritettu loppuun, ilmaukset sopivat samaan 
konstekstiin. Tämä tarkoittaa konstruktion V mi- V kokonaisobjektillista tapausta (8a): Tein 

minkä tein ~ Tehty mikä tehty.  
 

8. a. Tein minkä tein. NS s.v. mikä II.5. 
 b. Hakkasin mitä hakkasin, mutta velekaa ne vain räknäsivät. RR 

 
Ilmaustavoille on yhteistä emfaattinen vahvistaminen, eräänlainen loppupäätelmän leima. Erona 
on se, että passiivin käyttö pyrkii verhoamaan tekijän, vaikka konstruktion TEHTY mikä TEHTY 
esimerkkien valossa näyttää siltä, että tekijä on yleensä mitä tunnistettavin. Samojen esimerkki-
en perusteella voi todeta, että passiivikonstruktion käyttö on tämänkaltaisessa emfaattisessa 
käytössä paljon tavallisempaa. 
 Monikolliset ilmaukset (siis teemme mitä teemme, syömme mitä syömme jne.) itsepintais-
tavat vastaavasti kuin yksikkömuotoiset ilmauksetkin. Puhuja viittaa monikolliseen tekijäjouk-
koon, jonka jäsen itse on. Tämän lisäksi yksipersoonainen passiivi saa usein monikon 1. 
persoonan luennan (9a–d). Passiivia käytetään ”aktiivisesti” häivyttämään tiedossa oleva 
tekijäpersoona. 
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9. a. ”Me ajetaan kaatopaikalle joka päivä. Ennen käytiin syömässä missä sattuu, mutta nyt py-
sähdytään aina tähän [ravintola Casa]. Auton saa kätevästi pihaan eikä täällä jää nälkäi-
seksi”, kehuu Timo Aho italianpatansa yli. Ari Sainio ja Henkka Stavén ovat siirtyneet jo 
kahviin. ”Tässä tavataan ja jutellaan mitä jutellaan.” HS 13.11.1996 s. B 1 

 b. Syöläh mitä syöläh, muttei myö mahlottomii syölä, sano Artjärven äijä. RR 
 c. Eikä me [korsolainen tyttöjengi] esitetä mitään koviksia. Tää porukka on yhdessä juuri 

siksi, että tässä ei kukaan esitä mitään. Meillä on oma slougani: me ollaan mitä ollaan ja 
muut on mitä uskaltaa! HS-kl elokuu 1999 s. 32 

 d. Me ollaan mitä ollaan. Me ollaan Korson muijia ja se riittää. HS-kl elokuu 1999 s. 43 
 
Monikon 1. persoonan käytössä korostuu mielijohde ja suunnittelemattomuus (9a), joskin 
adversatiivilause voi tolkullistaa suunnittelemattomuutta (9b). Olla-verbirakenteet liittyvät NP:n 
tilan tai ominaispiirteiden kuvaamiseen. Monikon 1. persoona viittaa joukkoon, ja ryhmähenkeä 
tms. korostaviin yhteyksiin voi liittyä voimakasta uhmakkuutta (9c ja d). Tällöin konstruktio 
painottaa erityisesti ryhmän jäsenten välinpitämättömyyttä ulkopuolisten reaktioista. 

2.3.4 2. persoonan ilmaukset  

2. persoona kohdistaa sanottavan puhuteltavaan, 2. persoona on lauseessa tekijä teon suorittajan 
merkityksessä. Realiteetti on, ettei puhuteltavan suorittama teko, olotila tms. ole ilmauksen 
esittäjän hallintapiirissä, joskin puhuja voi yrittää vaikuttaa monin tavoin puhuteltavan toimin-
taan. Sen sijaan puhuja voi aina esittää asennoitumisensa puhuteltavan tekoon tai toimintaan, 
joko reaaliseen tai hypoteettiseen. 
 2. persoonan konstruktio ilmentää sitä, että puhuja on välinpitämätön sanoman vastaanot-
tajan teon tai olotilan suhteen. Välipitämättömyyden aiheuttaja tulee puhujaan nähden ulkoapäin, 
eikä puhujalla ole päätäntävaltaa teosta. Puhuja ilmaisee samantekevyyden asenteensa puhutel-
tavan tekoon. 
 Myönnyttely liittyy konstruktion V mi- V 2. persoonan ilmauksissa teon tai toiminnan 
sallittuuteen. Sallittuus ilmentää puhujan näkökulmaa teon toteuttamismahdollisuuksiin. Sikäli 
kuin 2. persoonassa käytetty verbi osoittaa agentiivista toimintaa, toistoilmaus sallii puhutelta-
van tehdä enemmän tai vähemmän intentionaalisen teon (10a ja b).  
 Olla-verbillä järjestyvät ilmaukset ovat sikäli erilaisia kuin muut, että konstrukti on niissä 
implisiittisenä predikatiivina. Tällöin käsitellään siis oikeastaan puhujan suhtautumista subjektin 
tarkoitteen ominaisuuksiin. Puhuja paitsi sallii puhuteltavan olotilan myös hyväksyy tämän 
ominaisuudet, luonteenpiirteet tms. (10c). Toisaalta samantekevyyden asenne on korostunut 
olla-verbin tapauksissa silloin, kun puhuja suhtautuu puhuteltaviin affektisesti (10d). 
 

10.a. Kaiken kaikkiaan omalla terveydellesi teet mitä teet mutta osoita olevasi kelvollinen äiti 
ja vie lapsesi rokotettavaksi. www.tiede.fi/vanhakeskustelu 10.11.2004 

 b. Olen jo sanonut ukolle, että senkun menet minne menet mutta mä jään kotiin juomaan 
kuoharia ja olemaan koiran kanssa. http://keskustelu-2005.koirat.com 27.12.2005 

 c. Sinä olet mikä olet etkä muutu. http://apulanta.net/lyriikat 4.5.2008 
 d. Te olette, mitä olette. Valitettavasti. Ja teidän kaltaistenne kanssa minä en halua olla mis-

sään tekemisissä. http://www.vaellusnet.com/discus 29.2.2004 
 
Myönnytyksien tekemisen kääntöpuoli on puhujan oma näkökanta. Puhuja voi pitää kiinni 
omasta näkökannastaan, ja se saattaa liittyä läheisesti myönnyttelyn kohteena olevaan asiaan. 
Tällöin oma näkökanta kontrastoidaan myönnyttelyyn. Niinpä vaikka ilmaus sinänsä sallii teon 
tai toiminnan, toistokonstruktion käyttöön voi liittyä puhujan oma kannanotto, neuvo, mielipide 
tai muu vastaava myöntelyyn konstrastoituva ilmaus, jonka puhuja soisi vastaanottajan toteutta-
van (10a). Teon sallimisen taustalla voi olla myös kiinni pitäminen omasta päätöksestä (10b). 
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Monikon 2. persoonassa oleva esimerkki 10d on hyvin affektinen. Puhuja on närkästynyt 
puhuteltaviin ja heidän piirteisiinsä, niin että on päättänyt lopettaa kanssakäymisen puhuteltavi-
en kanssa. 
 Toistaiseksi käsitellyissä ilmaustyypeissä on esiintynyt identtistä toistoa, mutta 2. persoo-
nassa on sekä yksikössä että monikossa ei-identtiseen toistoon perustuva konstruktio, jonka 
toteutumia ovat esimerkiksi puhu mitä puhut ja puhukaa mitä puhutte. Näiden etujäsen on 
imperatiivissa ja takajäsen indikatiivissa. 
 Epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio on kaiketi ainakin fraaseissa 
yleisempi kuin kahden indikatiivimuodon konstruktio. Tämänsuuntaista ilmentää esimerkiksi 
kolmen kommunikaatioverbin (sanoa, puhua, väittää) osallisuus konstruktioihin (Google-haku 
maaliskuussa 2005). Esiintymismäärät havainnollistavat tietysti samalla myös kiteytymistä.  
 

sanot mitä sanot 82  sanotte mitä sanotte 82 
puhut mitä puhut 3  puhutte mitä puhutte 4 
väität mitä väität -  väitätte mitä väitätte - 

 
sano mitä sanot  314  sanokaa mitä sanotte 1 350 
puhu mitä puhut  106  puhukaa mitä puhutte 89 
väitä mitä väität  15  väittäkää mitä väitätte 8 

 
Epäsymmetristä ilmaustyyppiä esiintyy kommunikaatioverbeistä, jolloin ilmaus on kannanotto 
vastaanottajan verbaalisen toimituksen sisältöön. Konstruktio on hyvin affektinen; se epää 
vastaanottajan lausuman totuuden ja vähättelee sitä. Sanakirjaesimerkin konstruktin vahvistava 
s-liitepartikkeli lisää affektista latausta (11a). Lisäksi konstruktioon voi liittyä puhuteltavaan 
viittaava painokkuutta lisäävä pronomini niin kuin 2. persoonan imperatiiviin yleensäkin (11b).  
 

11.a. Puhu mitäs puhut. NS s.v. mikä II.5. 
 b. ”Toista se oli 60-luvulla [teach-in -illoissa],” Taipale haikailee. ”Kun puheenvuoro päät-

tyi, joku aina nousi Raamattu kädessään ja sanoi: puhu sinä mitä puhut, mutta tässä kir-
jassa on totuus. Sen jälkeen nousi toinen puhuja Leninin koottujen osa 37 kädessään ja 
toisto samat sanat.” Ylioppilaslehti 1.10.1999 s. 9 

 c. Ei myöskään sitä tosiasiaa, että kannabis ei tuhoa aivosoluja tai elimistöä kuten alkoholi, 
sano mitä sanot, mutta itse kyllä uskon tutkijoita ja tilastoja. www.hs.fi/keskustelu 
3.5.2008  

 d. Ehlota mitä ehlotat, ku et ihlan mahlottomia ehlota. RR  
 e. Syö mitä syöt, kierrätä loput. YTV:n biojätteenkeruukampanja syksyllä 2004 
 f. Sanokaa mitä sanotte, mutta minä sanon että meidän pelimme on jo pelattu. 50 vuotta, 

eikä merissä ole enää juurikaan elämää. www.tiede.fi/keskustelut 11.2.2008 
 g. Puhukaa mitä puhutte, mutta Sussu on kova jätkä. 
  www.susannasievinen.com/2007/09/susannan-yhteys 15.2.2008 
 h. Istukaa mitä istutte, minä menen nukkumaan. NS s.v. mikä II.5. 

 
Esimerkeistä 10a–d kävi ilmi, että puhuja voi kontrastoida oman näkökantansa myönnyttelyyn. 
Tällöin puhuja ilmaisee myönnyttelyn perään oman näkökantansa propositioon esimerkiksi 
mutta-lauseessa. Puhuja siis sallii teon varauksin ja tietyin ehdoin. 
 Teon sallimisen taustalla on kiinni pitäminen omasta näkökannasta. Siten sellaiset 
ilmaukset kuten puhu mitä puhut ja puhukaa mitä puhutte valikoituvat käyttöön silloin, kun 
toinen lausuma asetetaan vastakkain puhujan mielipiteen taikka jonkin puhujan näkökulmasta 
toden tai ilmeisenä pidetyn kanssa. Tämä näyttää olevan imperatiivin ja indikatiivin konstrukti-
ossa hyvin tavanomaista, suorastaan pakollista. Toistoilmaukset nimittäin konstrastoituvat 
ilmipannusti tai implisiittisesti puhujan näkökantaan kaikissa esimerkeissä (11a–h).  
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 Epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio on affektisempi kuin indikatiivi-
konstruktio. Affekti muodostuu paitsi kahden proposition kontrastoinnista myös konstruktion 
sisäisestä rakenteesta. Rakenteen etujäsen on direktiivi, joka suorastaan käskee tai yllyttää 
tekoon, eli teko on puhujan näkökulmasta mitä sallituin. Puhujan oman esille tuominen kontras-
toivana keinona kuitenkin tekee myönnyttelystä näennäisen. 
 

12.a. [nahka]Saapasveikolle saa pakkasta olla reilusti ja yksi villasukka pitää jalat lämmössä. 
Eikä saappaita tarvitse viskata kesäksikään nurkkaan. Villasukka käy kesälläkin. Eikä hi-
osta, puhutaan mitä puhutaan. HS-kl maaliskuu 1999 s. 16 

 b. Juolaan mitä juolaan, kunhan ei ihlan mahlottomuuksiin mennä. RR 
 
Yksipersoonaisesta passiivista syntyy konsessiivirakenne, joka on hyvin samantyyppinen kuin 2. 
persoonan ilmaustyyppi. Suomen passiivissa verbin ykkösargumentti eli tekijän identiteetti 
jätetään mainitsematta, minkä lisäksi passiivi on henkilötarkoitteinen, monikollinen ja epämää-
räinen. Tämä passiivin prototyyppinen merkitys näkyy myös toistokonstruktion käytössä: 
ilmaustyyppi sallii tarkemmin mainitsemattoman ihmisjoukon tehdä ja toimia. Ilmauksen 
konsessiivinen merkitys on sinänsä sama kuin 2. persoonan ilmauksissa, viiteryhmä vain on 
toinen. 

2.3.5 3. persoonan ilmaukset  

3. persoonan ilmaus voi olla henkilöviitteinen, tai se voi viitata asiasubjektiin. Esimerkeissä 13a 
ja b on 3. persoonan inhimillistarkoitteinen ja agentiivinen subjekti. Puhuja suhtautuu tällöin 
kolmannen osapuolen tekoon välinpitämättömästi (13a) tai kehottaa puhuteltavaa suhtautumaan 
kolmannen osapuolen tekoon samoin (13b). Näissä tapauksissa korostuu teon suorittajan 
päätäntävalta ja ilmauksen esittäjän suhtautuminen siihen samoin kuin 2. persoonan ilmauksissa. 
 

13.a. Raipe tekee mitä tekee. En tiedä hänen kuvioistaan, sillä hän neuvottelee sopimuksestaan 
suoraan hallituksen kanssa. http://keskustelu.jatkoaika.com 18.4.2007 

 b. Älä turhia ”ressaa”. Likka syö mitä syö. Pääasia on, että tarjoat useasti päivässä ruokaa. 
www.perhekerho.net/k/lapset 20.4.2008 

 
2. persoonan ilmauksiin liittyy usein myönnyttelyyn kontrastoituvana elementtinä puhujan oma 
näkökanta. 3. persoonan elollistarkoitteisessa ilmauksessa sitä vastoin on kohtaloon alistumisen 
leima: teko toteutuu puhujasta riippumatta. Tämä perustuu vuorovaikutustilanteen osallistuja-
rooleihin. Teon suorittaja, 3. persoona, ei ole puhetilanteessa läsnä, joten häneen ei myöskään 
voi pyrkiä vaikuttamaan samalla tavalla kuin puhuteltavaan. 
 Esimerkissä 14a käyttöohjeessa esitetty tieto on puhujan mielestä samantekevä tai 
suorastaan väärä. Puhuja vähättelee tietoa ja korjaa tiedon heti perään. Lauseessa on juuri ennen 
toistokonstruktia sävypartikkeli nyt, joka vahvistaa vähättelyä. Ilmaus poikkeaa muista sikäli, 
ettei siinä ole pintasubjektia laisinkaan. Se muistuttaa tilalauseeksi kutsuttua erikoislausetyyppiä. 
Lauseessa on intransitiivinen verbi yksikön kolmannessa persoonassa, eikä lauseeseen liity 
implisiittisestikään subjektiksi katsottavaa jäsentä. Lisäksi lauseen teemapaikassa on paikan 
puiteadverbiaali. 
   

14.a. Manuaalissa nyt lukee mitä lukee, kyllä talvilaatu kestää enemmän kylmää kuin -24°C. 
www.ultimatevw.com/keskustelu 3.12.2004 

 b. Tapana on ollut, että kahden heikon tai keskitasoisen jalkapalloseuran yhdistäminen tuot-
taa yhden keskikastin joukkueen, jolla tulevaisuus on mitä on. Atlantis murtaa tätä hoke-
maa, vaikkei noussutkaan liigaan myöhään illalla. HS 21.10.1999 s. C 12 
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 c. ”Jäykkä ja jännittynyt alku oli odotettavissa [Suomi–Valko-Venäjä -ottelussa, jossa voitto 
avasi ovet MM-mitalipeleihin]. Ruotsin satumaisen esityksen jälkeen lähdimme vain ha-
kemaan omaa normaalipeliämme. Alussa oli jännitystä ja sen ymmärrän, koska tilanne oli 
mikä oli”, päävalmentaja Hannu Aravirta mietti. HS 11.5.1998 s. D 1 

 d. Kauden viimeistä edellisen konstruktio 1 -kilpailun ohjaus oli hämmästyttävän amatööri-
mäistä. Ohjaaja hukkasi tämän tästä mielenkiintoiset kaksinkamppailut ja varikkokäynnit. 
Sen sijaan ohjaaja omisti minuuttikaupalla kansainvälistä tv-kuvaa Sauber-tallin autoille. 
Syy oli selvä: malesialainen öljy-yhtiö Petronas on Sauberin suurin sponsori. Lisäksi Sau-
berin autojen kyljissä oli Malesian valtion matkailumainos. Toivottavasti vastaava törkeä 
”suoramainonta” ei enää toistu tulevissa F1-kisoissa. Kun ohjaus oli mitä oli, Rosberg otti 
sekä ohjaajan että pääselostajan roolin. Rosberg pystyi kertomaan, kuka johtaa, mitä ra-
dalla tapahtuu ja mitkä ovat Mika Häkkisen mahdollisuudet. HS 18.10.1999 s. D 2 

 
Niin kuin edellä kävi ilmi, olla-verbistä muodostuneet 3. persoonan asiasubjektilliset olla-
verbitapaukset ovat hyvin tavallisia. Ne eroavat tulkinnaltaan muista. Konstruktio toimii niissä 
implisiittisenä predikatiivina, joka luonnehtii puheenaiheen eli subjektin ominaisuuksista. 
Ilmaus jättää kuitenkin subjektin luonnehdinnan auki; luonnehdinnan laatu saa tulkintansa 
konstekstissaan. 
 Esimerkki 14b luonnehtii tulevaisuuden epävarmuutta. Tulevaisuus määräytyy kohtalon 
oikusta, eli tämän ilmauksen merkitys on lähellä fatumrakennetta (ks. tämän jakson lukua 4.1). 
Toisaalta ilmaukseen liittyy affektinen lataus: ilmaus vähättelee kahden jalkapalloseuran 
yhdistymishankeen onnistumismahdollisuuksia. 
 Varsinkin imperfektimuotoisissa predikatiivitapauksissa (fraasi oli mikä ~ mitä oli) 
korostuu puhujan ja kuulijan yhteinen kokemusmaailma, sillä imperfekti raportoi menneeseen 
aikaan sijoittuva faktisen tapahtuman (14c ja d). 
 Tapauksessa 14d on kyse affektisesta tekstistä. Lukijalle kerrotaan tv-ohjauksen olleen 
huono, ja puhujan näkökanta asiaan käy hyvin selväksi: hän paheksuu tv-ohjauksen huonoa 
laatua. Tämän taustoituksen jälkeen seuraa predikoiva toistoilmaus oli mitä oli. Vaikka ohjauk-
sen huonoa laatua on kuvattu edellä affektisesti, puhuja voi toistofraasia käyttämällä vältellä 
luonnehtimasta sitä uudelleen. Toistofraasi oli mitä oli toimii subjektin ohjaus affektisen 
tulkinnan indeksinä. 
 Esimerkit 15 ja 16a–f ovat 3. persoonan tapauksissa erikoisryhmänsä. Konstruktit 
esiintyvät niissä syntaktisesti irrallisina ilmauksina affektisissa konteksteissa. Toistokonstruktilla 
ei ole näissä tapauksissa edes implisiittistä subjektia saati muita täydennyksiä. 
 Esimerkissä 15 on preesensissä oleva fraasi tulee mitä tulee. Ilmausta käytetään affektisis-
sa yhteyksissä, joissa puhuja – tai mahdollisesti joku toinen – on omaksunut toiminnassaan jo 
etukäteen uhmakkaan asenteen. Ilmaus näyttää teon suorittajan uhmapäisenä kokijana, joka pitää 
teon seurauksia samantekevinä. Tällainen 3. persoonan ilmaus myönnyttelee teon suorittajan 
näkökulmasta kohtaloa. 
 

15.  Täys häkä pääl, tule mitä tule. RR 
 
Vastaavat uhmakkaat 3. persoonan imperfekti-ilmaukset, eritoten tietyt fraasit, ovat yleisempiä 
(16a–f). Miksi ilmauksen tempuksena on imperfekti, vaikka teko sijoittuu menemättömään 
aikaan? 
 

16. a. Asia on vietävä päätökseen, maksoi mitä maksoi. NS s.v. maksaa II 
 b. ”Vaatimus [muuttaa suunnittelua enemmän pienasuntojen suuntaan] voi olla mahdoton, 

mutta asuntoja on pakko yrittää rakentaa, maksoi mitä maksoi”, osastopäällikkö Mikko 
Luukkonen kiinteistövirastosta sanoo. HS 29.9.1999 s. B 1 
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 c. Nina Rönnbergin vasemmassa olkapäässä kiemurtaa punainen arpi. Vielä viime vuonna 
siinä oli ruusu ja kotka. ”En osannut odottaa, että arvesta tulisi ihan tämmöinen. Rumahan 
se on”, hän myöntää. ”Mutta halusin kuvan pois arpienkin uhalla, maksoi mitä maksoi.” 
Tähän mennessä 750 markan tatuoinnin poistamiseen on uponnut 4 000 markkaa. HS 
31.7.1999 s. A 9 

 d. Tuli mitä tuli, mutta puuro illaks. RR 
 e. Taistelemme loppuun saakka, tuli mitä tuli. NS s.v. tulla II.5. 
 f. Lukuisille äideille valitettavasti lapset ovat tuotteita, joilla pönkitetään egoa ja joita tarvi-

taan avioliiton valtapelissä. Aiemmalta sukupolvelta on imetty sellainen pinttymä, että äiti 
ja lapset kuuluvat yhteen, tapahtui mitä tapahtui ja soveltuipa vanhemmaksi tai ei. HS 
18.12.1999 s. A 19 

 
A. Penttilä (1963: 474) pitää Maksoi mitä maksoi -tyyppisissä konsessiivilauseissa imperfekti-
esiintymiä ajanmerkityksensä menettäneinä, jolloin konsessiivifraasien preesensin ja imperfektin 
merkityksen samastetaan. Yli-Vakkuri (1986: 162–163) pitää konsessiivi-ilmausten tempusky-
symystä (käy miten käy ~ kävi miten kävi) ennen muuta kielenkäyttäjäkohtaisena valintana, 
johon ei ole esittää säännönmukaisuuksia. 
 Kiteytyneet tempusten käytöt selittyvät aikamuotojen käyttöön liittyvillä yleisillä piirteillä. 
Preesens on tempus, jonka käyttö on hyvin väljää menemättömässä ajassa, ja niinpä se viittaa 
herkästi futuurisiin tapahtumiin. Tällaisiin futuurisiin ja hypoteettisiin tapahtumiin viittaa 
toistokonstruktio muun muassa esimerkissä 15. 
 Imperfekti taas raportoi yleensä mennen ajan tapahtumista, mutta sillä on myös muita 
käyttöjä, joissa ei viitata menneeseen aikaan. Imperfekti voi viitata yhtä hyvin nykyhetkeen. A. 
Penttilä (1963: 474) mainitsee suhteutusimperfektin (imperfectum conferens), joka ilmoittaa, 
”että kysyjä (useimmiten juuri kysyjä) nykyhetken tapahtumaa tarkoittaen suhteuttaa sen asiaan, 
joka on ollut aikaisemmin puheena tai jota hän mielessään on ajatellut”. Tällaisia ilmauksia ovat 
esim. Kramsunkadullako sinä asuitkin (asut vastoin aikaisempaa luuloani) ja Mikä hänen 

nimensä olikaan? (kun en nyt juuri muista). Tällainen imperfektin käyttö preesensin sijasta voi 
tuoda ilmaukseen etäännyttävää ja kohteliasta sävyä (ISK § 1532). 
 Imperfekti-ilmaukset viittaavat tulevaan aikaan ja futuurisiin tapahtumiin. Futuurista, 
konsessiivista imperfektiä käyttämällä puhuja sijoittaa itsensä hypoteettiseen hetkeen tarkaste-
lemaan teon seurauksia retrospektiivisesti eli takautuvasti. Puhuja näkee itsensä tulevassa 
tilanteessa, jossa teko mahdollisesti on tapahtunut. Tästä otaksuttavasta tilanteesta käsin hän 
katsoo taaksepäin ja pystyy myös suhtautumaan tapahtuneeseen välinpitämättömästi. 
  

17. a. Mäkelän teorian mukaan lapsille ei enää lueta iltasatuja eikä muutenkaan selvitetä asioita 
kiireistä arkirupattelua enempää. Se heijastuu näiden käytännön kielitaitoon. Lapset ovat 
yhä enemmän television varassa, josta ”ymmärtävät minkä ymmärtävät”. Aikuisen oh-
jaus puuttuu. HS 30.9.1999 s. A 15 

 b. Enkä ollenkaan usko, että Saijonmaan tapauksessa oli kyseessä suomalaisten alemmuu-
dentunne ruotsalaista sivistyskansaa kohtaan. (Mikä totunnainen ajatusklisee!) Päinvas-
toin: ihmiset ajattelivat, että ruotsalaisille tuo nyt sopii, koska he nyt ovat mitä ovat, mut-
ta suomalainen ... sk87 

 
Monikon 3. persoonan ilmaukset ovat sinänsä samanlaisia kuin yksiköllisetkin, vaikkakaan 
niissä ei esiinny vastaavia asiasubjektillisia imperfektifraaseja kuin yksikössä. Pari näytettä 
inhimillistarkoitteisista ilmauksista (17a ja b). 

2.3.6 V miten V ja muut tavan ilmaukset  

Sanat miten ja kuinka kysyvät keskeisessä käytössään teon tapaa tai keinoa taikka statiivisen 
tilan tai olotilan ”laatua” (Miten voit?). Liittokonjunktio niin kuin vertaa kahta identtistä tekoa 
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tai tapahtumaa toisiinsa, jolloin sekin ilmaisee tekemisen tapaa: ’samalla tavoin, samoin kuin, 
kuten’ (KS s.v. niin 7.). Näistä konstruktion vakiona toimivista elementeistä muodostuu tapaa 
ilmaiseva, lähimerkityksisten konstruktioiden sarja: V miten V, V kuinka V ja V niin kuin V. 
 Ilmaustyypit eivät kuitenkaan ole samakäyttöisiä eivätkä edes periaatteessa aina sovi 
toistensa korvikkeiksi. Seuraavat frekvenssitiedot verbeistä olla, käydä ja mennä kussakin 
konstruktiossa valaisevat joitakin keskeisiä piirteitä tavan ilmaustyyppien käytöstä (Google-haku 
maaliskuussa 2005). Haussa käytettävä persoonamuoto on yksikön 3. sen vuoksi, että se on 
tunnetusti yleinen persoona konsessiivifraaseissa (oli miten oli jne.).  
 

on miten on   50 on kuinka on  - on niin kuin on  90 
oli miten oli   6510 oli kuinka oli   91 oli niin kuin oli  3 
käy miten käy  47 käy kuinka käy  19 käy niin kuin käy  39 
kävi miten kävi  1200 kävi kuinka kävi  54  kävi niin kuin kävi  313 
menee miten menee 162 menee kuinka menee - menee niin kuin menee 25 
meni miten meni  586 meni kuinka meni 7 meni niin kuin meni 64 

 
Havaitaan ensiksikin se, että konstruktion V miten V toteutumia on selvästi eniten. Tässä 
ilmaustyypissä keskeisinä näyttäytyvät muutamat yksikön 3. persoonan imperfektifraasit (oli 

miten oli, kävi miten kävi, meni miten meni). Sana kuinka on kytkevänä elementtinä vähäpätöi-
sempi, eikä se todellisuudessa rinnastu sanaan miten. 
 Toisekseen on a priori selvää, että konstruktiot V miten V ja V kuinka V ilmaisevat 
suunnilleen samanlaista merkitystä, kun taas V niin kuin V on käytöltään erilainen. Kun lisäksi 
otetaan huomioon se, että konstruktioista V miten V ja V niin kuin V on esimerkkihakujen 
taivutusmuodoissa täysi paradigma, voi arvioida juuri konstruktioiden V miten V ja V niin kuin V 
olevan keskeisiä tavan ilmaustapoja. 
 
Vaihtelun idea 

 
Esimerkit 18a–k havainnollistavat konstruktioiden V miten V ja V niin kuin V käyttöä. Konstruk-
tion persoonavalikoima on kattava: ilmauksia tavataan kaikissa persoonissa ja yksipersoonaises-
sa passiivissa. Toisaalta kun aineistossa on vaihtelua (puhun englantia miten puhun ~ puhun 

englantia niin kuin puhun), on syytä kysyä, mihin vaihtelu perustuu ja ovatko vaihtelun piirteet 
yhteisiä kaikille tapauksille. 
 

18. a. Tyttöystävän Nieminen vie [Amerikkaan] mennessään: ”Kaisa tulee kahden kuukauden 
päästä. Pakko tulla. Muuten ei mistään tule mitään. Minä olen aika avoin ja pärjään kyllä, 
mutta alkuun Kaisa saa tulla vaikka tulkiksi.” Tulkiksi? Juurihan Nieminen tilasi tarjoili-
jalta yksi big maito? ”No joo, puhun englantia miten puhun. Ysiluokalla opettaja sanoi, 
että menkää pojat lukemaan vaikka Aamulehteä tai jotakin, saatte kumminkin kuutosen. 
Me Viljamin kanssa mentiin.” HS 28.8.1997 s. C 8  

 b. Kaikki asiat on alistettu noille aikatauluille. Se tekee politikoimisen tavallaan selkeäksi ja 
yksinkertaiseksi siinä kiinni olevalle aktiiviporukalle - ja sehän puolueita pyörittää. Asiat 
hoituvat miten hoituvat muuten vain jossakin taaempana. Kansalle puhutaan sitten erik-
seen mitä se haluaa kuulla. sk87 

 c. Talvi kestettiin miten kestettiin. NS s.v. miten II. 
 d. Nousu eliittiin oli työn tulosta, mutta meininki oli myös juuri niin pösiliöä kuin tuolloin 

oli mahdollista. Kesäharjoittelu, venyttelyt ja muut ikävyydet hoidettiin miten hoidet-
tiin; joukkueeseen kerääntyi tavallista enemmän humupekkoja, joiden kuningas oli legen-
daksi kaukalossakin noussut Brent Sapergia. Apu 38/2005 s.4  

 e. Ärrävikani on johtanut siihen, että puhun niin kuin puhun vain perheeni kanssa, jotka 
ymmärtävät ja ovat tietysti tottuneet ärrävikaani.  

  http://keskustelu.suomi24.fi/terveys 14.1.2008 
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 f. Voi, kun et kopioi suoraan, vaan teet riittävästi (riittävästi ja riittävästi?) oman käden jäl-
kiä. Henk koht kommentti, mutta sinä teet niin kuin teet.  

  www.rakentaja.fi/Suorakanava/keskustelukanava/keskustelu 3.4.2007 
 g. Kaikkihan on hyvin ja maailma on niin kuin on. HS 28.9.1996 s. D 12 
 h. Jos nyt tehtäisiin niin, että jokainen kirjoittelee, niin kuin kirjoittelee ja jokainen lukee, 

mitä lukee. www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset 9.4.2008 
 i. Ihmisten holhoaminen on kuitenkin mahdotonta, sillä jokainen elää niin kuin elää. HS-kl 

kesäkuu 1996 s. 23 
 j. Kirjailija [Sisko Istanmäki] on nyt tyytyväinen, tuntee sittenkin saaneensa elämältä paljon: 

lapsia, lastenlapsia ja kirjoittamisen. Kun hän katselee elämäänsä taaksepäin ja toteaa 
”kyllä se ihmisen elämä vaan menee niin kuin se menee – ja se on hyvä niin kuin se me-
nee”, hänen sanoihinsa sisältyy suuri lohtu. HS 27.4.1999 s. D 8 

 k. Ei me [korsolainen tyttöjengi] tarkoiteta pahaa, jos me huudetaan jollekin. Mutta sitä me 
ei hyväksytä, kun jotkut vanhat ämmät tulee selittään, että me ollaan jotain huoria, jos me 
käyttäydytään niin kuin käyttäydytään. Me halutaan, että elämä on iloista, ja osa ihmi-
sistä ei tajua sitä. Pahimpia ilonpilaajia on mummot, jotka kulkee naama mutrussa. HS-kl 
elokuu 1999 s. 34 

 
Esimerkkien perusteella voi päätellä, että siihen syntaktiseen kontekstiin, mihin sopii kytköskei-
noksi miten, sopii periaatteessa myös niin kuin. Tekijäpersoonaan liittyvät affektiset piirteet ovat 
pääkohdissaan samat kuin edellä kuvatusta ei-tavanilmauksista. Vakio miten näyttää tuottavan 
samantekevyyden ja välinpitämättömyyden merkitystä. 
 Esimerkissä 18a on 1. persoonan ilmaus, jossa tekijä on semanttiselta rooliltaan kokija. 
Kokija puhuu englantia omalla tavallaan, ja ulkopuolisten reaktiot ovat hänelle samantekeviä 
(vrt. luku 2.3.3, esimerkki 7a). Tapauksessa 18b on 3. persoonan asiasubjekti. Tässä ilmauksessa 
kuvastuu poliitikkojen välinpitämätön asenne asioiden hoitoon: asiat jätetään hoitumaan omalla 
painollaan. Välinpitämättömyyden leima on myös impersonaalisen passiivin tapauksissa (18c ja 
d). 
 Vakion niin kuin rooli merkityksen muodostumisessa on toisenlainen. Sen kytkemä ilmaus 
saa yleensä emfaattisen luennan: toistorakenne vahvistaa jonkin jo tiedetyn asian, joka liittyy 
tekemisen tapaan tai NP:n olotilaan. Tällainen tulkinta syntyy 1. persoonan käytössä (18e), 
samoin kuin myös 3. persoonan sisältävästä tapauksesta 18g. Esimerkeissä 18 h ja i on inhimil-
linen 3. persoonan subjekti. Nämä ilmaukset myönnyttelevät kolmannen osapuolen suorittamaa 
tekoa, mutta rakenteissa on mukana myös sallimisen vivahde ’saa kirjoittaa ~ elää’. 3. persoonan 
asiasubjektillisessa tapauksessa vahvistetaan vääjäämätön asiainkulku (18j). Suunnilleen 
samanlaisen tulkinnan saa myös 2. persoonan ilmaus esimerkissä 18f.  
  

19. a. ”Kävi miten kävi, ainakin yksi voitto autoilijan kannalta on saavutettu. Ensi talvena halli-
tuksen esityksen mukaan ei tarvitse pakkasessa raaputella verotarroja”, toimitusjohtaja 
Börman kirjoittaa. HS 19.10. 1996 s. E 1 

 b. Pari noista vastaamistani oli semmosia että en ollu ihan täysin varma olivatko oikein. No, 
meni miten meni, tuloksia joutuu oottelee vielä pitkään.  

  http://keskustelu.suomi24.fi/pääsykokeet 21.6.2005 
 c. Nouseeko Mika Salo tällä kaudella ensimmäisen kerran palkintopallille? ”Se on tietysti 

tähtäimessä. Niin se oli viime vuonnakin jo monta kertaa, mutta sitten kävi niin kuin kä-
vi...” HS 22.1.1997 s. C 9 

 d.  ”Tässä on jo yhden kauden aikana osittain huomannut, mitä hommaan saattaa sisältyä.” 
Viime vuonna kauden alku meni niin kuin meni ja paineet kasvoivat. ”Alkuun ei oma pe-
likään kulkenut. Piti silti koettaa olla positiivinen ja luoda ponnekkuutta koko porukkaan.” 
HS 10.10.1996 s. C 12 

 e. Sitaattia on hämmästelty, koska on ajateltu, ettei juristi voi päästää moista suustaan. Kan-
nattaa siis kysyä, miksi Vuori puhui kuten puhui. Ehkä siksi, että hän tarkoitti sitä, mitä 
sanoi. SK  35/1997 s. 7 
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Imperfektimuotoiset konsessiivifraasit maksoi mitä maksoi ja tuli mitä tuli perustuvat ”suhteu-
tusimperfektiin” ja ovat futuurisia sikäli, että puhuja tarkastelee tekoa hypoteettisessa, tulevassa 
ajassa retrospektiivisesti. Tästä ajanhetkestä käsin hän suhtautuu välinpitämättömästi siihen, 
mitä on tapahtunut. Imperfektimuotoisissa tavanilmauksissa (19a–e) tempus saa samanlaisen 
tulkinnan, ja tällaiset ilmaukset ovat myös pragmaattisesti samanlaisia: ne uhittelevat. Sana 
kuten on osittain samankäyttöinen kuin liittokonjunktio niin kuin, ja myös se voi esiintyä 
toistokonstruktion kytkevänä elementtinä ainakin satunnaisesti (19e). 
 
Fraasi oli miten oli 
 
Aiemmin kävi ilmi, että fraasi oli miten oli on konstruktion V miten V toteutumista yleisimpiä.  
Se ilmaisee, että puheena olevien asioiden tila, lähinnä todenperäisyys, on puhujalle samanteke-
vä. Ilmaus on kiinnostava tapaus, ei ainoastaan esiintymismääränsä takia, vaan siksi, että sen 
avulla voi havainnollistaa toistokonstruktion tekstuaalisia tehtäviä. Fraasi oli miten oli ja sen 
käyttö muistuttaa nimittäin sitä tekstintutkimuksessa viljeltyä ajatusta, että tietyt ilmaukset 
liittävät teksteissä tiettyihin kohtiin ja että ilmauksilla ja tekstin rakenteilla on keskenään sekä 
assosiatiivinen että indeksikaalinen yhteys. 
 Pitkänen (2003) on tutkinut spatiotemporaalisuuden rakentumista narratiivisissa teksteissä, 
ja hän (s. 27) on kutsunut kehyksenlaukaisijaksi (en frame trigger) sellaista ilmausta, joka 
suuntaa tulkinnan tiettyyn spatiotemporaaliseen konstekstiin tai asetelmaan. Kehyksen-
laukaisijana voivat toimia monenlaiset kielelliset elementit, esimerkiksi sanat, lausekkeet tai 
kiteytymät. Niinpä sanat pakastin, lautanen ja leivänpaahdin yhdistyvät teksteissä tiettyyn 
spatiaaliseen kehykseen, nimittäin keittiöön, ja vastaavasti jääkarhu suuntaa tekstuaalista 
asetelma kylmiin oloihin, mikä näkyy oletettavasti myös muissa leksikaalisissa valinnoissa. 
 Fraasi oli miten oli on hyvin selvästi indeksikaalinen, se osoittaa tekstissä ennustettavia 
tekstinsisäisiä suhteita. Kun näemme kirjoitetussa tekstissä ilmauksen oli miten oli, tiedämme 
osapuilleen, miten teksti sen ympärillä on rakentunut. 
 Tekstuaalinen peruskuvio on selvä. Fraasin oli miten oli käyttöä taustoitetaan ja pohjuste-
taan teksteissä usein tietyillä kielellisillä keinoilla. Taustoituksen ja pohjustuksen jälkeen tulee 
fraasi oli miten oli. Se on edellä esitettyyn nähden samantekevyyden indeksi, joka taittaa 
merkityksen. Ilmaus on merkkinä siitä, että seuraa puhujan väite, arvio, toteamus tms., johon 
puhuja sitoutuu ja jonka hän esittää omana kantanaan. 
 Tyypillinen taustoittava tekstinosa kysyy (20a ja b). Kysyminen ei kuitenkaan ole aitoa, 
vaan paremminkin retorista arvuuttelua, sillä retorisia kysymyksiä seuraa samantekevyyttä 
ilmaiseva fraasi oli miten oli, mikä tuo esiin sen, ettei puhuja pyrikään vastaamaan kysymyksiin. 
 

20. a. Hallituksen kongressille esittämät pyynnötkään eivät olleet täysin vilpittömiä. Perus-
tuivatko esimerkiksi toimeenpanovallan haltijoiden pyynnöt toteutettavissa olevaan stra-
tegiaan vai kuvastivatko ne arviota siitä, mitä kongressista niissä oloissa saataisiin irti. Oli 
miten oli, yksinomainen hallituksen rikkeiden korostaminen on yksipuolista ja harhaan-
johtavaa; yhtä lailla olisi kiinnitettävä huomiota kongressin päätösten sekavuuteen ja ai-
lahtelevuuteen. sk87 

 b. Mutta mikä ylipäätään saa ihmisen nousemaan ylös aamulla? Velvollisuus ja vastuuntun-
toko? Vai avoimuus ja mahdollisuudet? Rakkaus tai sen kaipuu...? Halu paeta unien esiin 
pakottamaa totuutta arjen illuusioon? Aamukahvi? Oli miten oli, luulen että aika harva 
esittäisi sängystä nousemisen pohjimmaiseksi syyksi rahan. HS-nyt 47/1999 s. 50 

 
Evidentiaalisuus on sen osoittamista, miten puhuja on saanut tietonsa. Keskeisessä evidentiaali-
suuden osoittamisen tavassa tieto osoitetaan toisen käden tiedoksi eli kuulopuheeksi (ISK § 
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1557). Fraasia välittömästi edeltävä teksti voi ilmaista evidentiaalisuutta. Puhuja ilmaisee, miten 
on päätynyt niihin argumentteihin, jotka oli miten oli jo hetken päästä osoittaa yhdentekeviksi. 
 

21. a. Tarina kertoo, että Manuelin porukka olisi löytänyt yhden 120 kiloisen murikan, mutta sa-
hannut sen äkkiä kuuteen kappaleeseen ettei valtion mineraalimuseo vaatisi sitä itselleen, 
tosin tietysti maksua vastaan. Oli miten oli, mutta kun muut tulivat aamulla töihin, nyrk-
keilijä oli nostanut 600 kiloa kultaa yhdessä yössä. sk87 

 b. Uosukainen lupasi olla paitsi sivistyspresidentti myös ”kuunteleva presidentti”. ”Kyllä 
minä kuulen, minulla on hyvä kuulo. Usein sanotaan, että kun me karjalaiset olemme niin 
kovia puhumaan, niin minä totean, että me kuuntelemme vaikka iholla.” ”Oli miten oli”, 
mutta eläköön isänmaa", päätti Uosukainen esiintymisensä. HS 20.9.1999 s. A 7 

 c. Helsingin ydinkeskustassa, Nykytaiteen museon Kiasman ja keskustellun Musiikkitalon 
tontin läheisyydessä avataan syksyllä 1998 Lasipalatsin mediakeskus. Liikenneväylien ris-
teyksessä Lasipalatsi on monien mielestä juuri sopivalla paikalla tietoliikenteen keskuk-
seksi. 

  Muitakin mielipiteitä on kuultu. On kummasteltu, minkä ihmeen takia modernin, satelliit-
teja ja kaapeleita hyödyntävän mediayrityksen kannattaisi vuokrata kallis tila keskeltä 
Helsinkiä, kun sen saa Vantaan takametsästä paljon halvemmalla? 

  Oli miten oli, hakemus Lasipalatsin mediakeskus oy:lle toiminnan luonteen kuvauksineen 
ja vuokratarjouksineen on syytä laatia viimeistään tällä viikolla, mikäli mielii mukaan 
”löytämään uusia ulottuvuuksia median ja arkipäivän yhdistämiseksi”. HS 23.2.1998 s. C 
3 

 d. Ulkomailla asuvat Latvian pakolaiset väittävät, että tämä oli Neuvostoliiton kaikkien aiko-
jen suurin epävirallinen mielenosoitus. Oli miten oli, merkittävänä voidaan pitää sitä, että 
neuvostoliittolaisen vähemmistökansallisuuden sallittiin protestoida sitä vastaan, että se 
oli liitetty neuvostovaltioon. sk87 

 e. Oli miten oli, mutta riita on lopetettava. NS s.v. miten II. 
 f. Ehkäpä [Panu Rajalan] Sydämenjäristys on pyrkinyt henkeväksi kehitystarinaksi, seksik-

kääksi miehen tieksi tai jopa itsekeskeisyyden moraliteetiksi. Tai ehkä esikoisromaanin 
tavoitteena on pelkkä rahastus. Oli miten oli, tulos on keinotekoisesti makeutettu, littana 
ja kuiva kuin vanha pannukakku. HS 13.9.1999 s. C 13 

 
Evidentiaalinen tekstinosa voi olla huhu (21a: Tarina kertoo, että...), kuulopuhe tai muu 
epämääräinen tietolähde (21b: Usein sanotaan, että...; 21c: monien mielestä, on kummasteltu), 
jonka todenperäisyyteen puhuja ei ota kantaa eikä välttämättä sitoudu. Evidentiaalisuuden lähde 
voi olla myös jonkun esittämä tiukka, affektinen väite (21d), jos kohta fraasia edeltävän 
tekstinosan tulkinta voi olla myös implisiittistä (21e). Evidentiaalisuus voi perustua myös 
puhujan omaan päättelyyn tai muutoin saatuun tietoon. Evidentiaalinen päättely voi esimerkiksi 
ounastella teon motiiveja (21f). 

2.3.7 Konstruktio PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON  

Dynaamista mahdollisuutta ilmaistaan kiteytyneellä verbiliitolla, jota kutsutaan mahdollisuusra-
kenteeksi (ks. esim. ISK § 1584). Mahdollisuusrakenne koostuu olla-verbistä ja pääverbin 
(t)tAvissA-nipputunnuksen sisältävästä muodosta, olla nähtävissä ~ tehtävissä. Ilmaustyyppi 
”merkitsee ilmi lausumattoman tai omistusrakenteen adverbiaalina olevan inhimillisen toimijan 
kykyä tai olosuhteista johtuvaa mahdollisuutta saavuttaa puheena oleva asiaintila”. Mahdolli-
suusrakenteen voi muodostaa lähes mistä tahansa transitiiviverbistä. 
 Mahdollisuusrakenne voi olla toistokonstruktion osa. Konstruktio PELASTAA mitä PELAS-

TETTAVISSA ON on rakenteellisesti monimutkaisin mikä-konstruktio; sen takajäsen on mahdolli-
suusrakenne. Ilmaustyypin toteuttavat tempukset ovat preesens ja imperfekti. 
 Konstruktion takajäsen (esim. mitä pelastettavissa on) ilmaisee mahdollisuuden saavuttaa 
puheena oleva asiaintila. Toistokonstruktio sen sijaan ei tyydy pelkkään mahdollisuuteen, vaan 
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finiittimuotoinen etujäsen (esim. pelastaa) ilmaisee sen, että mahdollinen myös toteutetaan. 
Teon totaalisuutta voi korostaa vakuuttelun sävypartikkelin vain avulla (22c). 
 

22. a. Kun Banco Ambrosianon pääjohtaja Roberto Calvi löytyi Lontoon Blackfriars-sillan alta 
köyden silmukasta 1982, hän oli ehtinyt jo siirtää kaiken irroitettavan pääoman valtameri-
en taakse. Suuresta milanolaispankista jäi jäljelle näyttävä, runsaan miljardin dollarin 
musta aukkoo. Kun raunioita alettiin raivata toivoen että ehdittäisiin vielä pelastaa mitä 
pelastettavissa oli, sotkuista löytyi ensimmäiseksi ”legendaarinen” P2-järjestö ja itse Li-
cio Gelli, okultisen vallan suurmestari. sk87 

 b. Ottelun yksipuolisen luonteen takia Suomen puolustuksesta ei saanut oikein kuvaa. Maa-
livahti Sulander torjui mitä torjuttavissa oli. Töitä oli hyvin vähän. HS 3.5.1999 s. D 5 

 c. Forssin mukaan Turunen jaksaa yhä uskoa paluuseen nyrkkeilykehään. ”Kyllä hän tosin 
aina välillä kyselee, että tuleekohan tästä mitään... tässä ei nyt voi muuta kuin odottaa. 
Kaikki mahdollinen tehdään, mitä vain on tehtävissä”. HS 20.10.1999 s. C 13 

 
PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON on emfaattinen rakenne, jonka teho perustuu diagrammaat-
tisen ikonisuuteen: kielen massa lisää retorista tehoa. Sen käytöllä tahdotaan vakuuttaa kuulija. 
Tätä rakennetta voi kutsua vakuuttelurakenteeksi. 

2.4 Kokoava katsaus  

2.4.1 Konstruktioiden produktiivisuus  

Konstruktio X mi- X on superskeema, joka on yleisesti ottaen produktiivinen ja karttuva substan-
tiiveista ja verbeistä. Valaisen seuraavaksi alakonstruktoiden produktiivisuutta siinä määrin kuin 
heterogeeninen aineisto (ja päättely) antaa myöten. On otettava huomioon, ettei konstruktion X 
mi- X toteutumia ole perusaineistossa kuin nimeksi, niin että arvio perustuu useaan tietolähtee-
seen. Päättelyssä olen yhdistänyt muun muassa yleistä tietoa konstruktion fraaseista interne-
taineiston kertomaan ja frekvenssitietoihin. Frekvenssitiedot ovat Google-haun tuloksia helmi-
kuussa 2009. 
 Substantiivin toteuttava konstruktio PELLE mikä PELLE on produktiivinen, ja sen ilmaus-
varanto karttuu periaatteessa vapaasti laskettavista substantiiveista (pelle mikä pelle, moka mikä 

moka jne.). TU-partisiippimuodosta syntynyt konstruktio TEHTY mikä TEHTY on produktiivinen 
transitiiviverbeistä (sanottu mikä sanottu, päätetty mikä päätetty jne.), mutta ilmaustyypin 
karttuvuutta on vaikea arvioida käytettävissä olevan aineiston nojalla. 
 Konstruktio V mi- V on produktiivinen verbikonstruktioiden superskeema. Sen alakon-
struktioita voi luonnehtia seuraavasti. Ensimmäisen persoonan toteuttama konstruktio V1.p mi- 
V1.p on produktiivinen, ja se karttuu transitiiviverbeistä (Luen mitä luen, Teen mitä teen). Myös 
predikoiva, tilaa kuvaava ilmaus on mahdollinen tästä rakennetyypistä (Olen mitä olen, Me 

ollaan mitä ollaan). Toisen persoonan konstruktio V2.p mi- V2.p on samaten produktiivinen; 
ilmauksia syntyy transitiiviverbeistä (Syöt mitä syöt, Teet mitä teet). Predikoiva, tilaa kuvaava 
ilmaus on mahdollinen (Olet mitä olet). Epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio 
(Puhu mitä puhut, väittäkää mitä väitätte) on periaatteessa produktiivinen, joskin keskeisiä 
ilmauksia ovat muutamat kommunikaatioverbeistä muodostuneet fraasit (Sano mitä sanot 5 370, 
Sanokaa mitä sanotte 12 900). 
 Kolmannen persoonan ilmaustyyppi V3.p mi- V3.p on niin ikään produktiivinen, se karttuu 
transitiiviverbeistä (Likka syö mitä syö). Predikoiva, tilaa kuvaava ilmaus on mahdollinen 
(Tulevaisuus on mitä on). Muutamat 3. persoonan imperfektifraasit kasvattavat tekstifrekvenssiä 
(Oli mitä oli 20 300, Maksoi mitä maksoi 11 900, Tuli mitä tuli 4 410). 
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 Tapaa ilmaiseva konstruktio V miten V on produktiivinen, ja se karttuu kaikissa per-
soonissa monenlaisista verbeistä (Puhun miten puhun, Teet miten teet, On miten on). Suosikki-
imperfektifraasit (kävi miten kävi 11 900, meni miten meni 4 870), oli miten oli 55 300) kasvat-
tavat konstruktion tekstifrekvenssiä. Samaa tarkoittava rinnakkaiskonstruktio V kuinka V on 
marginaalisempi (Oli kuinka oli jne.). Konstruktio V niin kuin V on produktiivisempi, ja se sopii 
periaatteessa samaan syntaktiseen kontekstiin kuin V miten V. Konstruktioilla on kuitenkin 
merkitysero. Vakuuttelurakenne PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON produktiivinen, ja se 
karttuu transitiiviverbeistä. 

2.4.2 Toiston tehtävät  

Emfaattinen toisto  

 
Emfaattinen toisto on leksikaalista toistoa hyödyntävä korostamiskeino, jonka tavoitteena on 
muun muassa vakuuttelu, tähdentäminen ja sanottavan painokkuuden lisääminen. Konstruktiota 
PELLE mikä PELLE käytetään emfaattisessa tehtävässä. Konstrukti voi esiintyä vuorossa, lausu-
massa, lauseessa tms. vahvistavana loppupäätelmänä tai yhteenvetona: Kauppa mikä kauppa, ei 

se siitä muutu. Toisaalta konstruktin käyttöön voi yhdistyä tapauksittain myös affektisia 
merkityspiirteitä, esim. torumista: Älä kaunistele, valhe mikä valhe. 
 Konstruktion PELLE mikä PELLE merkitys ja käyttö on lähellä tautologista predikatiivilau-
setta (Pojat on poikia jne.) Tarkasteltakoon ilmausta kauppa mikä kauppa. Se on tilanneviittei-
nen, se puhuu kielenkäyttöyhteydessä esiintyvästä kaupasta ja sen ominaisuuksista, eikä se sovi 
kuvaamaan yleispätevästi kauppatilanteita. Sen sijaan kauppa on kauppa on geneerinen, se 
muistuttelee yleisestä totuudesta. Konstruktion PELLE mikä PELLE voi ilmaista marginaalisesti 
myös samantekevyyttä: Siellä käy työ mikä työ. 
 Konstruktion TEHTY mikä TEHTY käyttö on emfaattista. Käytössä hyödynnetään passiivin 
tekijänverhoamisominaisuutta, vaikka tekijä on tiedossa. Konstruktio TEHTY mikä TEHTY käyttö 
liittyy muun muasssa emotionaalisesti vaikeisiin tilanteisiin, joissa puhuja etäännyttää teon 
omasta päätäntävallastaan, vaikka on itse vastuullinen teosta. Konstrukti vahvistaa teon tai 
toiminnan peruuttamattomuuden, se on emfaattinen loppupäätelmä samaan tapaan kuin kon-
struktio PELLE mikä PELLE. Konstruktin käytöllä voi lopettaa esimerkiksi teon seurauksilla 
spekuloinnin (Lajunen ei ruvennut perumaan lopettamispäätöstään. –  Päätetty mikä päätetty, 

Lajunen tuumi). 
 Konstruktion V mi- V 1. persoonan imperfektikonstrukti on kovin samanlainen kuin TEHTY 
mikä TEHTY. Kumpaakin voi käyttää emfaattisessa tehtävässä, jopa samassa tilanteessa: Tein 

minkä tein ~ Tehty mikä tehty. Konstruktio PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON on emfaattiseen 
käyttöön erikoistunut rakenne; sitä käytetään vakuutteluun. 
 
Affektinen toisto  

 
Verbikonstruktioissa V mi- V näkyy puhujan affektinen suhtautuminen tekoon tai toimintaan. 
Konstruktion V mi- V käyttö liittyy samantekevyyden osoittamiseen. Samantekevyys ja välinpi-
tämättömyys kuuluvat yhteen; ne ovat saman ilmiön eri puolia, mikä havaitaan konstruktion 
käytöstä eri persoonissa. 
 1. persoonan ilmauksissa puhuja on teon suorittaja, ja hänellä on päätäntävalta omasta 
teostaan. Konstruktion V mi- V 1. persoonan ilmaus itsepintaistaa. Subjekti on välinpitämätön 
kokija, joka ei piittaa siitä, mitä egolle tapahtuu agentiivisen teon seurauksena. Samantekevyys 
näkyy esimerkiksi piittaamattomuutena ulkopuolisten reaktioista (Kirjoitan mitä kirjoitan 
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hetkeäkään ajattelematta, mitähän tohmäjärveläinen nuori tästä ajattelee) tai sattumanvaraisina 
valintoina (Syön mitä syön, en laske hiilareita). 
 Kokonaisobjektillinen imperfekti-ilmaus on kovin samanlainen kuin konstruktio TEHTY 
mikä TEHTY: Tein minkä tein ~ Tehty mikä tehty. Ilmaustapoja voi periaatteessa käyttää samassa 
tilanteessa, ja niille on yhteistä emfaattinen vahvistaminen, eräänlainen loppupäätelmän leima. 
Passiivin käyttö pyrkii verhoamaan tekijän. Monikolliset ilmaukset (siis teemme mitä teemme, 
syömme mitä syömme jne.) itsepintaistavat vastaavasti kuin yksikkömuotoiset ilmauksetkin. 
 2. persoona kohdistaa sanottavan puhuteltavaan, 2. persoona voi olla konstruktion V mi- V 
mukaisessa lauseessa teon suorittajana. Puhuja voi aina esittää suhtautumisensa puhuteltavan 
tekoon tai toimintaan, ja niinpä 2. persoonan ilmauksessa puhuja on välinpitämätön sanoman 
vastaanottajan teon tai olotilan suhteen. Teko on puhujalle samantekevä. Konstruktion V mi- V 2. 
persoonan ilmaukset myönnyttelevät, jolloin kyseessä on myös sallittuuden ilmaiseminen: teet 

mitä teet ’saat tehdä’. Olla-verbillä järjestyvät konstrukti on niissä implisiittisenä predikatiivina: 
Olet mikä olet etkä muutu. Puhuja sallii puhuteltavan olla tavallansa ja hyväksyy puhuteltavan 
ominaisuudet, luonteenpiirteet tms. 
 Epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio on affektisempi kuin indikatiivi-
konstruktio puhu mitä puhut, sanokaa mitä sanotte. Vahva affekti muodostuu rakenteesta, 
etujäsenen ja konstruktin kokonaismerkityksen ristiriidasta. Rakenteen etujäsen on direktiivi, 
joka suorastaan käskee tai yllyttää tekoon, eli teko on puhujan näkökulmasta mitä sallituin. 
Lopputulos on kuitenkin toinen, sillä juuri epäsymmetrisen konstruktion käytön yhteydessä 
puhuja kontrastoi oman näkökantansa toistorakenteen sallivuuteen ja tekee myönnyttelystä 
näennäisen: Puhukaa mitä puhutte, mutta Sussu on kova jätkä. 
 3. persoonan ilmaukset myönnyttelevät, jolloin korostuu teon suorittajan päätäntävalta 
samoin kuin 2. persoonan ilmauksissa. Puhuja suhtautuu kolmannen osapuolen tekoon välinpi-
tämättömästi. 2. persoonan ilmauksiin liittyy usein myönnyttelyyn kontrastoituvana elementtinä 
puhujan oma näkökanta. 3. persoonan elollistarkoitteisessa ilmauksessa sitä vastoin on kohta-
loon alistumisen leima: teko toteutuu puhujasta riippumatta: Likka syö mitä syö. Koska teon 
suorittaja, 3. persoona, ei ole puhetilanteessa läsnä, häneen ei myöskään voi pyrkiä vaikuttamaan 
samalla tavalla kuin puhuteltavaan. 
 Yksikön 3. persoonan imperfektimuotoiset asiasubjektilliset fraasit ovat tekstifrekvenssil-
tään yleisiä (oli mikä ~ mitä oli). Konstruktio toimii näissä tapauksissa implisiittisenä predikatii-
vina, joka luonnehtii subjektin ominaisuuksia. Toistofraasi on usein subjekti-NP:n affektisen 
tulkinnan indeksinä: Ruotsin satumaisen esityksen jälkeen lähdimme vain hakemaan omaa 

normaalipeliämme. Alussa oli jännitystä ja sen ymmärrän, koska tilanne oli mikä oli, pääval-

mentaja Hannu Aravirta mietti. Tässä tapauksessa puhuja välttelee puheenaihetta toistokon-
struktiota käyttämällä. Hän ei halua palata emotionaalisesti vaikeaan asiaan eikä edes mainita 
sen ominaislaatua. Puheena olevan ”tilanteen” laatu jää avoimeksi, ja kuulijan on pääteltävä se 
edellä olevasta tekstistä. 
 Tietynlaiset 3. persoonan ilmaukset, lähinnä fraasit, esiintyvät syntaktisesti irrallisina 
ilmauksina affektisissa konteksteissa. Tällöin niillä ei edes implisiittistä subjektia saati muita 
täydennyksiä. Imperfekti on tempuksena näissä yleinen: Asia on vietävä päätökseen, maksoi 

mitä maksoi. Imperfekti on suhteutusimperfekti, ilmaukset viittaavat tulevaan aikaan. Puhuja 
sijoittaa itsensä hypoteettiseen hetkeen tarkastelemaan teon seurauksia retrospektiivisesti eli 
takautuvasti. Tästä otaksuttavasta tilanteesta käsin hän katsoo taaksepäin, ja pystyy myös 
suhtautumaan tapahtuneeseen välinpitämättömästi. 
 Konstruktiot V miten V ja V niin kuin V ovat keskeiset tavan ilmaukset. Ne sopivat 
periaatteessa samaan kontekstiin. Vakio miten näyttää tuottavan samantekevyyden ja välinpitä-
mättömyyden merkitystä niin kuin muissakin tapauksissa. Esimerkiksi ilmauksessa Puhun 
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englantia miten puhun, tekijä on ulkopuolisten reaktioiden kokija, joka puhuu englantia omalla 
tavallaan. Ulkopuolisten reaktiot ovat hänelle samantekeviä. 
 Vakion niin kuin rooli merkityksen muodostumisessa on toisenlainen. Sen kytkemä ilmaus 
saa yleensä emfaattisen luennan. Toistorakenne vahvistaa jonkin jo tiedetyn asian, joka liittyy 
tekemisen tapaan tai NP:n olotilaan (Ärrävika on johtanut siihen, että puhun niin kuin puhun 

perheeni kanssa). 3. persoonan ilmaus saa vastaavanlaisen tulkinnan ’kuten tiedämme’, jota ei 
haluta toistaa: Nouseeko Mika Salo tällä kaudella ensimmäisen kerran palkintopallille? Täh-

täimessä se oli viime vuonnakin jo monta kertaa, mutta sitten kävi niin kuin kävi. 
 Imperfektimuotoiset tavanilmaukset ovat käytöltään ja tulkinnaltaan konsessiivifraaseja, 
kuten maksoi mitä maksoi ja tuli mitä tuli: Kävi miten kävi, ainakin yksi voitto autoilijan 

kannalta on saavutettu. Ne perustuvat ”suhteutusimperfektiin” ja ovat futuurisia sikäli, että 
puhuja tarkastelee tekoa hypoteettisessa, tulevassa ajassa retrospektiivisesti. Puhuja esiintyy 
näissä uhmakkaana. 
 Fraasi oli miten oli on hyvin selvästi indeksikaalinen. Sen ympärillä oleva teksti rakentuu 
yleensä tietyllä lailla. Fraasin oli miten oli käyttöä taustoitetaan ja pohjustetaan teksteissä. 
Taustoituksen ja pohjustuksen jälkeen tulee indeksinä fraasi oli miten oli. Se on edellä esitettyyn 
nähden samantekevyyden indeksi, joka taittaa merkityksen. Ilmaus on merkkinä siitä, että seuraa 
puhujan väite, arvio, toteamus tms., johon puhuja sitoutuu ja jonka puhuja esittää omana 
kantanaan. 
 Taustoittava tekstinosa voi sisältää esimerkiksi kyselyä, eräänlaista retorista arvuuttelua. 
Sitten tulee samantekevyyttä ilmaiseva fraasi oli miten oli, mikä tuo esiin sen, ettei puhuja 
pyrikään vastaamaan kysymyksiin: Perustuivatko esimerkiksi toimeenpanovallan haltijoiden 

pyynnöt toteutettavissa olevaan strategiaan vai kuvastivatko ne arviota siitä, mitä kongressista 

niissä oloissa saataisiin irti. Oli miten oli, yksinomainen hallituksen rikkeiden korostaminen on 

yksipuolista ja harhaanjohtavaa. 

3 Konstruktio X kuin X 

Konstruktiossa X kuin X kahta samaa lekseemiä kytkee kuin-sana. Sen alakonstruktioita syntyy 
sekä substantiiveista (tyyppi 1) että verbeistä (tyyppi 2). Verbikonstruktion takajäsenessä on 
liitepartikkeli kin. Näiden lisäksi on olemassa verbirakenteita, joissa etujäsenen ja kuin-sanan 
väliin voi liittyä tarkentavia määritteitä (sen verran, sellainen, semmoinen, tämmöinen tms.), 
niin että muodostuu syntaktisesti monenlaisia laajentumia ja erillisrakenteita. Lisäksi on 
huomattava, että liittokonjunktio niin kuin muodostaa tapaa ilmaisevan toistokonstruktiotyyp-
pinsä X niin kuin X, jonka lähimerkityksisiä ilmaustyyppejä ovat konstruktiot X miten X ja X 
kuinka X (ks. konstruktiota V mi- V). 

 
1. MIES kuin MIES   ––>  mies kuin mies, auto kuin auto 
2. V kuin V-kin  ––>  on kuin onkin, meni kuin menikin 

 
Perusaineistossa on yhteensä 12 konstruktion toteutumaa (ks. liitteen 2 taulukkoa XVI). 
Substantiivikonstruktion SUBST kuin SUBST esiintymiä on näistä 8, verbi-ilmauksia on 4. 
Aineistossa on lisäksi melko runsaasti sanastettuja esimerkkejä, niin että ilmausten kokonais-
määrä on yli 30. Konstruktio on yleisesti ottaen produktiivinen. 

3.1 Konstruktio MIES kuin MIES  

Konstruktion lekseeminä on yleensä laskettava substantiivi (ks. kuitenkin 1h), ja niistä syntyy 
ilmauksia periaatteessa vapaasti. Konstruktiota käytetään monissa kieliopillisissa funktioissa: 
subjektina (1a), genetiivimääritteenä (1b) ja adverbiaalitäydennyksenä (1c). Koska konstruktio 



 - 184 - 

mukautuu moniin kieliopillisiin funktioihin, sen lekseemi voi esiintyä monissa sijoissa aina sen 
mukaan, mikä on kunkin syntaktisen kontekstin vaatimus. Konstruktiossa MIES kuin MIES on siis 
morfosyntaktista vaihtelua. 
 Konstruktion MIES kuin MIES toteutumia käytetään kvantifiointiin, eli ne ilmaisevat 
tarkoitetun joukon suuruuden suhteessa potentiaaliseen viittausalaan. Laskettavien paljouksien 
kvantifioinnin ääripäät ovat universaalinen kvantifikaatio ’ilmaus pätee koko joukkoon’ ja 
eksistentiaalinen kvantifikaatio ’on olemassa ainakin yksi alkio, johon ilmaus pätee’ (ks. esim. 
ISK § 740). 
 NP-joukon alkioiden määrää tai NP:n paljoutta käsitellään tyypillisesti kvanttori-ilmausten 
avulla (ks. esim. ISK § 750–756). Yleiskäyttöisin universaalinen kvanttori on kaikki, joka 
hahmottaa joukon kollektiivisesti. Distributiivinen universaalinen kvanttori jokainen nostaa 
joukosta esiin kunkin yksityisen jäsenen. Se ilmaisee, että sanottu pätee kaikkiin joukon jäseniin, 
mutta joukkoa tarkastellaan yksittäisen alkion näkökulmasta. Universaalikvanttoreita käytetään 
faktuaalisissa yhteyksissä, joissa manipuloidaan tyypillisesti aikaan ja paikkaan sijoittuvia, 
määräjoukon entiteettejä: Jaan kopiot kaikille ~ jokaiselle. 
 Samantekevyyden kvanttoripronominit (ISK § 759) muodostuvat interrogatiivipronomista 
ja partikkelista. Esimerkiksi pronomineihin kuka (ken) ja mikä voi liittyä adverbi hyvänsä, 
tahansa ja vain, jolloin syntyvät kvanttorit kuka ~ mikä tahansa ~ hyvänsä ~ vain. Tällainen 
ilmaus ”antaa poimia joukosta tasavertaisena sen jokaisen jäsenen” (P. Leino 1993: 251). 
Samantekevyys koskeekin hypoteettisia, tulevia tilanteita. Samantekevyyden kvanttoriprono-
mineja käytetään yleistyksissä ja puhuttaessa kaikista ajateltavissa olevista asiaintiloista. 
Samantekevyyden kvanttorit ovat monitulkintaisia, sillä niillä on sekä universaalisten (kaikki, 
jokainen) että eksistentiaalisten kvanttoreiden (esim. joku, jokin) merkityspiirteitä (ISK § 759): 
Kuka tahansa voi tehdä tarjouksen ’kaikki voivat’ Valitse mikä hyvänsä omena ’yksi omena’. 
 Samantekevyyden ilmaiseminen on affektisesti virittynyttä konsessiivisuutta, jossa puhuja 
viestittää oman suhtautumisensa asiaintilaan. Samantekevyys motivoi kielenkäyttöä myös niin, 
että universaalista joukkoa manipuloivat ilmaukset laajentuvat herkästi hyperbolana esimerkiksi 
mahtailuksi (Kaikki käy ~ Mikä tahansa käy, Jokainen ~ kuka tahansa voi oppia kokkaamaan, 
Kaikkihan sen tietää). 
 Konstruktion MIES kuin MIES ilmaukset tulkitaan samantekevyyden (luku 3.1.1) ja 
universaalisuuden (luku 3.1.2) merkitykseksi sen mukaan, miten joukon kvantifiointi hahmote-
taan tekstiyhteydessään. Näihin perusmerkityksiin liittyy monenlaisia affektisia merkityspiirteitä 
ja sävyjen ilmaisua. 

3.1.1 Samantekevyyden ilmaiseminen  

Konstruktio MIES kuin MIES ilmaisee samantekevyyttä ’kuka ~ mikä tahansa’ tapauksissa 1a–j. 
Näissä tapauksissa ilmaus sallii valita joukosta umpimähkään tarkemmin määrittelemättömän 
alkion. Samantekevyyden tulkinta liittyy ei-faktuaalisiin, hypoteettisiin tilanteisiin samaan 
tapaan kuin kvanttorienkin tulkinnassa. 
 

1. a. Meneehän se risaiseksi kirja kuin kirja, kun sitä käytetään paljon ja varomattomasti. NS 
s.v. kuin III 

 b. Jospa häijyn kritiikin sijasta joskus vähän katseltaisiin Yhdysvaltain saavutuksia. Vihjeek-
si esimerkiksi se, että vilkaisemalla alan kuin alan Nobelin-palkintojen saajia paljastuu 
tieteellisen työn mittavuus. sk75 

 c. Miksi tyytyisit koneeseen kuin koneeseen, kun voit saada pöydällesi aidon klassikon? 
Olivetti tietokoneen mainoskampanja HS keväällä 1996 

 d. Taitoluisteluharrastuksen hiivuttua Kuhlbergin tasapaino oli koetuksella rullalautailussa. 
Skeittaukseen Sebu Kuhlberg panosti, kunnes skeittikaupat alkoivat myydä myös lumi-
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lautoja. Lauta kuin lauta, Kuhlberg tuumi ja painui mäkeen kokeilemaan. HS-nyt 
44/1996 s. 42 

 e. ”Vanhanmallisena opettajana” haluaisin huomauttaa, että Pekka Himasen Agoralla leikki-
västä Sokrateesta kertovan jutun (yliopistolehti 16/1996) kuvituksena esiintyvä ”Ateenan 
Agora” on ns. roomalainen agora, jonka keisari Augustus rakennutti Ateenaan aikoja sen 
jälkeen kun tylppänenäinen satyyrimme oli jo myrkkymaljansa juonut. Toisaalta: tori 
kuin tori – leikkimästähän meitä ei kukaan estä. Yliopisto 17/1996 s. 34 

 f. Joskus tuntuu siltä että aihe kuin aihe - olen siitä jo kirjoittanut. HS 5.3.1998 s. A 4 
 g. ”Olen täysin tyytyväinen kauteeni. Kisa kuin kisa ja olen mahtunut yleensä sijaluvuille 

neljä-kaksitoista”, sanoi Smirnov, mutta tunnusti, ettei hän ole enää nuori. HS 9.3.1998 s. 
D 3 

 h. Lihaa ku lihaa, ku nälkä on. RR 
 i. Takka kut takka, oli mies elikkä akka. RR 
 j. Lintu kuin lintu, ei sillä väliä. NS s.v. kuin III 

 
Samantekevyyden ilmaisemiseen liittyy affektisia merkityksiä. Konstruktien käyttöön voi liittyä 
esimerkiksi mahtailua, uhmakasta välinpitämättömyyttä jms. (esim. 1d, h ja j). Tällainen tulkinta 
syntyy eritoten tilanteissa, joista ilmenee, että puhuja joutuu kokijan rooliin passiiviseksi 
vastaanottajaksi ikään kuin pakon sanelemana. Tällaisessa pakkotilanteessa on käsitettävää, että 
kokija alkaa hehkuttaa sietokyvyllään, koska hänellä ei ole todellisia valinnanmahdollisuuksia 
(1h). 

3.1.2 Universaalisuuden ilmaiseminen  

Konstruktio MIES kuin MIES voi viitata NP-joukkoon universaalisesti niin, että se saa joko 
kollektiivisen (’kaikki’) tai distributiivisen (’jokainen’) luennan (2a–n, 3a–e). Niin kuin edellä 
on käynyt ilmi, universaalikvanttoreita käytetään faktuaalisissa yhteyksissä, jolloin käsitellään 
tavanomaisesti aikaan ja paikkaan sijoittuvia, määräjoukon olioita. Olioiden aikapaikkaisuuteen 
liittyy konstruktion MIES kuin MIES käytössä se, että puheena oleva NP-joukko on definiittinen ja 
kontekstissaan rajattu (mm. 2a, b ja i). Konstruktin universaalisen tulkinnan takia on varsin 
luontevaa, että monet ilmaukset ovat ekspressiivisiä ja affektisia. Universaalisuudesta kumpuaa 
muun muassa hyberbola, liioittelu jms. (mm. 2c, 2f). 
 

2. a. Jari Litmanen oli torstaiaamuna hollantilaislehtien otisikkosankari. Lehti kuin lehti ylisti 
Litmasta, joka keskiviikkoiltana Ateenassa teki kaksi Ajaxin kolmesta maalista Panat-
hinaikoisia vastaan ja varmisti näin hollantilaisjoukkueen pääsyn jalkapalloilun mestarien 
liigan loppuotteluun. HS 19.4.1996 s. A 3 

 b. Naisille ruoka tuntuu edelleen olevan arka paikka. Mies kuin mies luetteli kiltisti leipä-
vuorensa, mutta moni nainen kieltäytyi kertomasta mitään. HS 25.9.1996 s. A 3 

 c. Mies kuin mies sai häneltä nokalleen. NS s.v. kuin III 
 d. Humalassa oli ukko kuin ukko. NS s.v. kuin III 
 e. Kyse on [Suomen sosialidemokraattisen] puolueen rahoituksesta ja Arlandassa kiinniote-

tuista kruunuista. Mutta sama pätee puolueeseen kuin puolueeseen Suomessa. Niiden ra-
hoitus pidetään visusti salaisena. sk75 

 f. Nopeatempoinen ja rankka rantalentis houkuttelee yhä enemmän nuoria ja vähän vanhem-
piakin sisälentopallon ulkopuolelta. Rantalentistä pelataan rannalla kuin rannalla, eikä 
harrastajien määrää pystytä kovinkaan tarkasti arvioimaan. HS 6.7.1997 s. C 4 

 g. Rivitaloon kuin rivitaloon tahtoo osua yksi häirikkö. HS 14.12.1997 s. D 3 
 h. Saunassa kuin saunassa tulee osata käyttäytyä. Saati sitten 70-vuotiaassa [Harjutorin] 

yleisessä saunassa Kalliossa. HS 10.9.1998 s. E 1 
 i. Maila näytti painavan aika lailla ukolla kuin ukolla ja mieli teki huutaa toimituksessa tu-

tuksi tullut kannustushuuto ”tuleeks tästä mitään, vai haetaanko kunnalliskodista levännyt-
tä väkeä”, mutta en raaskinut räähkäistä, olihan niillä piruilla niin paljon neuvojia ollut. 
sk87 
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 j. Työpaikkailmoitukset sen kertovat: työpaikoille ei etsitä vain asian osaajaa, vaan tiimiin 
kuin tiimiin tarvitaan hyvä tyyppi. HS 14.4.1999 s. A 13 

 k. Kielessä kuin kielessä on lentäviä lauseita, fraaseja, sanontoja ja käsitteitä, joiden alku-
perää on vaikea selvittää ja joiden merkityskin voi olla epämääräinen. HS 22.10.1996 s. B 
2 

 l. Psykologiset hoitoteoriat poikkevat toisistaan siinä, miten paljon ne uskovat aikuisen ih-
misen oppimiseen ja muuttumiseen. Ainakin hitusen täytyy teoriassa kuin teoriassa olla 
tätä uskoa, muutenhan terapiaa ei kannattaisi edes aloittaa. t2000 

 m. Pojat eivät häikäise kolmoishyppyryöpyillä, joilla mahtaillaan muualla maailmalla. MM-
kisoissa ohjelmiin sisältyy juniorilla kuin juniorilla pari-kolme kolmoishyppyä. hs 

 n. [olympiakomitean] Valmennuspäällikkö Heikki Kantola haluaa Suomen nappaavan kym-
menisen mitalia kisoissa kuin kisoissa. HS 23.2.1998 s. D 1 

 
Suojanen (1977) mainitsee, että totalitiiveihin eli joukkoa kokonaisuudessaan manipuloiviin 
kvanttoreihin voi liittyä varausta ilmaiseva adverbi (liki, likimain, lähes, melkein, miltei jne.), 
joka kaventaa NP-joukon alaa. Konstruktio MIES kuin MIES käyttäytyy syntaktisesti kvanttorin 
tavoin, sillä myös toistokonstruktion edessä voi olla ilmauksen vaikutusalaa kaventava varaus 
(3a–e).  
 

3. a. Kun tilanne tuntuu menevän yli voimien, melkein ukko kuin ukko sanoo ottavansa unet, 
vaikka kuormalla olisi millainen kiire. HS 21.10.1996 s. C 1 

 b. Väärennetyillä papereilla tai kovalla pokalla kaljaa saa melkein kaupasta kuin kaupasta. 
HS 6.7.1997 s. A 12 

 c. Mika Nieminen oli tavan mukaan kentän hidalgo Ruotsiakin vastaan, mutta upeat soolot 
jäivät nyt hilkkua vaille. Täysosumia ei syntynyt. Taiturimaiset liikkeet palkittiin kuiten-
kin komeilla suosionosoituksilla lähes vaihdossa kuin vaihdossa. HS 11.11.1996 s. D 1 

  Alun perin Samarinin uskottiin olevan ihmelääke, joka tehoaa melkein vaivaan kuin vai-
vaan. HS-kl joulukuu 1998 s. 106 

 d. Siveniuksen sisarukset ovat eri mieltä melkein asiasta kuin asiasta ja antavat sen myös 
kuulua. HS 10.12.1998 s. E 3 

 e. Heikki Orvolan Arabialle suunnittelema 24h-astiasto tuntuu olevan sivuosassa melkein 
ohjelmassa kuin ohjelmassa. SK 9/1998 s. 88 

 
Edellä oli puhetta siitä, että samantekevyyden kvanttorit ovat monitulkintaisia sikäli, että niillä 
on lausekontekstista riippuen sekä universaalisten että eksistentiaalisten kvanttoreiden merkitys-
piirteitä: Kuka tahansa voi tehdä tarjouksen ’kaikki voivat’, Valitse mikä hyvänsä omena ’yksi 
omena’. Konstruktio MIES kuin MIES toimii tässäkin suhteessa aidon kvanttorin tavoin, sillä sekin 
on kaksitulkintainen siten, että lauseyhteys sallii sekä samantekevyyden että universaalisuuden 
tulkinnan (4a–h). 
 

4. a. Jos lukkohaitat kuluvat alamittaisiksi hangatessaan patruunaa tai sylinteriä, lukko alkaa 
avautua avaimella kuin avaimella, jolloin auto ei käytännössä ole koskaan oikeastaan lu-
kossa. HS 26.2.1997 s. D 2 

 b. Kun Audin, BMW:n ja Volvon insinöörit pistävät parhaan taitonsa peliin, syntyy hienoja 
autoja. Niin hienoja, että auto kuin auto on kovilla vertailussa niitä vastaan. HS 
21.10.1996 s. A 1, Peugeot-automainos 

 c. Kasvatustiede tukee monia muita oppiaineita, ja siitä on hyötyä alalla kuin alalla. HS 
23.10.1996 s. B 2 

 d. Väisäsen mielestä ottelu osoitti, että Roihu pystyy tasaiseen peliin joukkuetta kuin jouk-
kuetta vastaan. HS 13.5.1996 s. C 5 

 e. Teekkari temmeltää kelillä kuin kelillä. HS 17.2.1999 s. B 1 
 f. Kaiken kaikkiaan hän on mukavan kaverin maineessa, vähän samanlainen supliikkimies 

kuin Timo Laatunen, joka hänkin osasi aikanaan sopeutua porukkaan kuin porukkaan 
ja tilanteeseen kuin tilanteeseen. sk87 
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 g. Tutkija Jari Metsämuuronen huomauttaa, että lapsen voi kohtuullisen lyhyeksi aikaa saada 
innostumaan lajista kuin lajista. HS 20.8.1997 s. A 5  

 h. Vaikka Pekka haluaisi aloittaa vielä karatenkin, niin hän epäilee, kestäisivätkö äidin her-
mot enää uutta lajia. Äiti Tuula Aula kuljettaa poikiaan kaiket illat harrastuksesta toiseen 
ja partioi kentän laidalla: säässä kuin säässä. HS 20.8.1997 s. A 5  

 
Mikä on tällaisten kaksiluentaisten ilmausten ero yksiluentaisiin nähden? Vaikuttaa siltä, että 
tämäntyyppiset ilmaukset ovat yleisesti ottaen ekspressiivisempiä ja affektisempia kuin muut. 
Tämä perustuu kaiketi siihen, että ilmaus saa merkityspiirteitä kahdesta kovin erilaisesta 
näkökulmasta. 
 Universaalinen tulkinta korostaa totaalisuutta ja se manipuloi NP-joukkoa kokonaisuudes-
saan, minkä perusteella ilmaus nostaa esiin olioiden suuren määrän, johon voi perustua muun 
muassa liioittelu (4g). Samantekevyyden tulkinta taas liittyy ei-faktuaalisiin, hypoteettisiin 
tilanteisiin, ja siinä taas korostuu välinpitämättömyys (4e) ja kokijan tapauksessa egon mukautu-
vaisuus (4f) ja sietokyky (4h). Kaksiluentainen konstrukti viittaa tavallaan samalla kertaa sekä 
tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuviin tapahtumiin että yleistyksiin ja kaikkiin ajateltavissa 
oleviin asiaintiloihin. 

3.2 Konstruktio V kuin V-kin  

Verbikonstruktion takajäseneen voi kytkeytyä liitepartikkeli kin, niin että syntyy oma konstruk-
tionsa, V kuin V-kin (5a–c, 6a–g)). Tempukset ovat preesens ja imperfekti. Konstruktio on 
produktiivinen. Verbi voi valikoitua melko vapaasti sekä transitiivi- että intransiitiviverbeistä, 
joskin karttuuvuuden astetta on vaikea arvioida tämän aineiston nojalla. Myös apuverbi voi 
toteuttaa konstruktion (5c ja 6e). Kieltomuotoa ei liioin ole: *Pallo ei mennyt kuin ei mennyt-

kään maaliin. 
 Kliittinen morfeemi kin ilmentää verbiin liittyneenä muun muassa merkityksen käännettä 
suhteessa ennakkokaavailuihin. Merkityksen käänne on tyypillisesti odotuksenmukaisuus tai 
odotuksenvastaisuus. 
 

 Pallo menikin maaliin (niin kuin oli odotettukin). = ODOTUKSENMUKAISUUS 
 Pallo menikin maaliin (vaikka sen luultiin menevän ohi). = ODOTUKSENVASTAISUUS 
 
Konstruktiota V kuin V-kin käytetään ekspressiivisessä tehtävässä: konstruktit ilmaisevat teon 
hilkullaoloa, täpärää tai vaivalloista toteutumista. Tyypillisessä ilmauksen kuvaamassa tilantees-
sa toiminta on johtanut tulokseen eli ilmaus kuvaa tilanteen rajattuna, mutta aivan välttämätöntä 
se ei ole (5c). 
 Hilkullaolo yhdistyy toisaalta odotuksenvastaisuuteen toisaalta odotuksenmukaisuuteen. 
Tilanne ei välttämättä kehity ennakkokaavailujen eikä -odotusten mukaisesti, ja tällöin kin on 
merkkinä siitä, että teko epävarmuudesta huolimatta johti tulokseen. Tällainen asetelma on 
keskeinen monissa imperfekti-ilmauksissa, joita käytetään menneeseen aikaan sijoittuvien 
tapahtumien kuvailuun (esim. 6f). Toisaalta taas konstruktion käyttö voi vahvistaa odotuksen-
mukaisuuden tai ennakkokaavailut (mm. 6g). 
 Preesensmuotoinen fraasi on kuin onkin ymmärretään niin, että lausumaa on edeltänyt 
tuumaus- tai päättelytilanne, joka on johtanut suotuisaan tulokseen (5a ja b). Esimerkissä 5c 
konstruktion toteuttaa modaaliverbi saattaa. Se ilmaisee episteemistä päättelyä, jonka lopputu-
los on epävarma. Tällaisissa tapauksissa on kyse ateelisesta prosessista, jonka päätökseen 
saattaminen jää auki. Tämän vuoksi ilmaus on mahdollinen vain preesensissä. 
 

5. a. Hän on kuin onkin sama mies. NS s.v. olla 
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 b. Pentti on kuin onkin nykyisin kysytty poika. Intel-yhtiö valmistaa tavallisen Pentium-
prosessorin lisäksi myös MMX-laajennettua Pentiumia (P55C) sekä Pentium Pro -mallia. 
HS-nyt 30/1997 s. 31 

 c. Mutta tyttö syyti sanalatikkaa. Laskin kuusi pääpaholaista ja kolme ruumiinosaa. 
  – Kuten kuulimme, käyttävät työtkin samanlaista ilmaisutapaa, esitelmöin ystävällisesti. 
  – Kysymyksessä saattaa kuin saattaakin olla perinne. 
  Määrätyssä murrosiän vaiheessa, kun jengiytyminen alkaa, puhe saa sanalatikan liitteek-

seen. Pojilla latikka korvaa pisteen, tytöillä sitä käytetään aggressiivisemmin äänensävyin. 
hkv 

 
Imperfekti-ilmaukset ovat tavallisempia kuin preesensilmaukset, mikä kertoo siitä, että kon-
strukteja käytetään kerronnassa ja asioiden raportoimisessa (6a–j). Imperfektikonstruktit 
osoittavat rajatun tilanteen, ja näin muodoin verbiprosessi on teelinen. Ekspressiivisyys liittyy 
näissä teon vaivalloisen toteutumisen maalailuun. 
 

6. a. Tie nousi kuin nousikin pystyyn. NS s.v. kuin III 
 b. Loppuun vain päästiin kuin päästiinkin. NS s.v. kuin III 
 c. Tuumasta tuli kuin tulikin tosi. NS s.v. kuin III  
 d. Kerran 50-luvulla Olavi Paavolainen otti taksin Leningradissa ja pääsi kuin pääsikin Ki-

vennavan kirkolle, paikalle missä Vienola oli sijainnut. sk75 
 e. Vihdoinkin kello lyö kaksitoista ja päivä vaihtuu lauantaiksi. Voitto tuli kotiin, huudan 

riemuissani. Syöksyn avaamaan television – ja ehdin kuin ehdinkin nähdä Ricki Lake 
Shown viime hetket. HS-nyt 13/1998 s. 24 

 f. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten tapasimme levytysstudiossa. 
Hän [John Fogerty] sai kuin saikin levynsä valmiiksi. HS-nyt 30/1997 s. 11 

 g. Tässä mielessä Lola Odusogan taannoinen Miss Suomeksi valitseminen oli kuin olikin 
radikaali veto. Missikilpailuthan alkoivat 20–30-luvulla kansakunnan geneettisen muok-
kaamisen rotuhygieenisinä esinäytöksinä. Tuomaristossa häärivät kallonmittaajat, vertai-
levat antropologit ja viekkaat mendelistit. HS-nyt 30/1997 s. 38 

3.3 Muita tapauksia  

Sanan kuin avulla järjestyy verbi-ilmauksia myös ilman kin-liitettä (7a–c). Tällaisissa ilmauksis-
sa etujäsenen ja sanan kuin välissä on proadjektiivi tai muita vastaavia määritteitä ja spesifikaa-
tioita (sen verran, sellainen, semmoinen, tämmöinen, niin huono tms.). Konstruktion verbi on 
joko olla tai tulla, tempukset ovat preesens ja imperfekti. 
 Tällaiset ilmaukset esittävät ominaisuuksia, silloin kun täsmentävänä sanana on proadjek-
tiivi (7a ja b). Näissä esimerkeissä on kyse konsessiivisesta, ominaisuudet toteavasta rakentees-
ta. Tällainen käyttö tulee lähelle muita ilmaustyyppejä, minkä voi havaita seuraavasta sarjasta: 
Maailma on semmoinen  kuin ~ niin kuin ~ mikä on. Eroksi havaitaan se, että ilmaus Maailma 

on niin kuin on on emfaattinen päätelmän vahvistava ilmaustyyppi, kun taas toisaalta lause 
Maailma on mikä on on konsessiivinen samantekevyyden merkityksessä. Esimerkissä 7c 
ominaisuuden laatu ja aste spesifioidaan. 
 

7. a. Kaivo oli semmoinen kuin (se) oli. NS sv. kuin I.3. 
 b. Me [korsolainen tyttöjengi] ei kyllä tehdä mitään hiljaisille tytöille. Ne saa olla sellaisia 

kuin ne on. HS-kl elokuu 1999 s. 43 
 c. Se, että sairaaloissa työskentelevien lääkäreiden peruspalkat ovat niin huonot kuin ovat, 

on pitkälti lääkäreiden oma vika. Epäinhimillisten ja todellisuudessakin potilasturvalli-
suutta vaarantavien päivystysrupeamien on katsottu kuuluvan lääkärinammatin heroiini-
seen perinteeseen. Niiden avulla lääkäri on voinut pitää yllä omaa henkilökohtaista il-
luusiota kohtuullisesta tulotasosta. SK 11/1998 s. 63 
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Tulla-verbistä muodostuu ilmauksia samaan tapaan kuin olla-verbistäkin. Konstruktio (8a ja b) 
on tulosrakenne, ja silloin kun rakenne on hakukysymyksessä, ”joksikin tulemiselle” haetaan 
motivoivaa selitystä. Tapauksessa 8c ilmaistaan määrää. 
 

8. a. Myyttien tapahtumat sijoittuvat myyttiseen alkuaikaan; ne selittävät, miksi maailmasta tu-
li sellainen kuin tuli. HS 28.2.1997 s. A 1 

 b. Lijeva Rijeka vaikuttaa hyvältä paikalta kysellä, miksi Slobodanista tuli sellainen kuin 
tuli. Mihailo Milosevicia kannattaa haastatella, koska hän on läheisin Lijeva Rijekassa 
jäljellä oleva Slobodanin sukulainen. HS 17.9.1999 s. C 1 

 c. ”...En näe siinä mitään ongelmaa, että koko katsomo oli auki. Siihen on omat syynsä, että 
yleisöä tuli sen verran kuin tuli.” HS 8.10.1996 s. C 12 

 
On korostettava, että tapauksia 7 ja 8 muistuttavien ilmausten syntaktinen kirjo on laaja, eikä 
niitä ole tässä kuin näytteeksi. 

4 Jos-konstruktiot 

Jos-konstruktiot voi skematisoida kolmeksi lausekuvioksi. Kahta identtistä finiittiverbilauseket-
ta kytkevä jos muodostaa kiinteimmän rakenteen, joka on selvä pariformulamainen konstruktio 
(tyyppi 1). Epäsymmetrisiä imperatiivin ja indikatiivin muodostamia ilmauksia esiintyy margi-
naalisemmin: tule jos tulet, surkoon jos suree. Jos-lausetta voi seurata myös tautologinen niin-
sanalla alkava lause, jolloin syntyy ilmaustyypppi 2. Tyyppi 3 on erikoistapaus, jota on kutsuttu 
fatumrakenteeksi. Fatumrakennetta voi pitää hahmon V jos V rakenteellisena laajentuma. 
 

1. V jos v   ––> kerron jos kerron, pelastuu jos pelastuu 
2. jos V niin V   ––> jos menen naimisiin niin menen naimisiin 
3. V jos on Vtransl + om.liite ––> sataa jos on sataakseen 

 
Perusaineistossa on tyypin 1 mukaisia ilmauksia pari (häviän jos häviän, pelastuu jos pelastuu). 
Fatumrakennetta on 6 esiintymän verran, eli se on jonkin verran yleisempi ilmaustyyppi. Tyypin 
2 mukaiset ilmaukset ovat sanastettuja. 

4.1 Konstruktio V jos V  

1. persoonan ilmauksissa sanoja on tekijä, ja agentiivisen toiminnan tapauksessa tekijä vastaa 
teon seurauksista: ilmaus itsepintaistaa voimakkaasti (1a–c). Konjunktio jos saa konstruktiossa 
konditionaalisen luennan, minkä tähden teon toteutuminen on hypoteettinen, mutta kuitenkin 
agentin harkintavallassa. 
 Välinpitämättömyys teon johtamisesta tulokseen on korosteinen niissä tapauksissa, joissa 
teon suorittaminen ei ole aktiivinen, agentiivinen prosessi (1c ja d). Oppia-verbi on polyseemi-
nen sikäli, että se voi viitata joko aktiiviseen tietojen ja taitojen hankkimiseen tai passiiviseen 
harjaantumiseen kokemuksen, esimerkin, ympäristön vaikutuksen tms. avulla.  Esimerkissä 1c 
mahdollinen oppiminen on passiivista harjaantumista, josta puhuja ei ole järin kiinnostunut. 
Kilpailun häviäminen (1d) on niin ikään tapahtuma, jonka toteutuminen ei ole pelkästään tekijän 
aktiivisen toiminnan varassa. Tapauksissa 1c ja d, joissa kieliopillinen subjekti on passiivinen 
kokija, konstruktio rinnastuu merkitykseltään fatumrakenteeseen. 
 

1. a. Kerron, jos kerron. NS s.v. jos I.2.b. 
 b. Viikate on ainoa, jota tulen - jos tulen - katsomaan. Santtu Karhu ja Erik Hokkanen ovat 

kyllä hyviä, mutta on jo aika usein nähty. Pelle Miljoona on nykyään huono vitsi. 
  www.haapavesifolk.com 6.3.2008 
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 c. ”Ei kukkalukka luu (ei laaksoa ei kukkulaa). Se on tullut opituksi Suomen kansal-
lislaulusta. Opin kielen, jos opin. En ala kuitenkaan opiskella.” [Curt Lundmark tulles-
saan ensi kertaa Jokereiden valmentajaksi] HS 19.9.1996 s. C 12 

 d. Minä en pelkää tappiota! Monille pelaajille nousee hermot pintaan. Minä häviän jos hä-
viän. Mutta minä en pelkää sitä. sk87 

 
Sinä ja te ovat puheaktipronomineja. Ne kohdistavat sanottavan vastaanottajaan puhetilanteessa. 
Silloin kun konstruktion verbinä on 2. persoona, puhuja siirtää vastuun teon toteutumisesta 
puhuteltavalle, eli ilmaus myönnyttelee (2a ja b). 
 

2. a.  – Se sanoi, että sä kerrot jos kerrot. Ja sä kerrot, koska mä sanon niin. ”Ei se kai mitään 
erikoista ole.” www.koululainen.fi/valkka 22.12.2007 

   b. Tuut jos tuut, tai mun viää muut. Seinäjoki. RR 
 
3. persoona viittaa keskustelun kannalta kolmanteen osapuoleen, joka ei ole puhetilanteessa 
minä eikä sinä. Tämän persoonamuodon preesenskonstruktiot ovat merkitykseltään lähimpänä 
fatumrakennetta varsinkin asiasubjektin tapauksissa (3a ja b). Ne ilmaisevat sitä, ettei teon 
toteutuminen ole puhujan hallittavissa ja toiminta tapahtuu ”kohtalon oikusta”. Konsessiivisuus 
sävyttää 3. persoonan ilmauksia. Esimerkissä 3d etujäsen on imperatiivissa, ja tällainen rakenne 
on indikatiivirakennetta voimakkaammin myönnyttelevä. 
 

3. a. Meillä cuplaton käytössä ja hyväksi ollaan se todettu. Röyhtäisyt tulee jos tulee, välillä 
tuntuu olevan tosi tiukassa. Mutta monesti, kun vauvan laskee syönnin jälkeen hetkeksi 
selälleen ja nostaa uudelleen olkapäälle niin röytäys tulee paremmin.   

  http://kaksplus.fi/keskustelu 25.3.2008 
 b. Ei käy kieltäminen, että presidentin nopea ja näkyvä esiintyminen on samalla johdonmu-

kaista jatkoa sille uudelle korkean profiilin politiikalle, jonka hän omaksui hallitusta muo-
dostettaessa ja joka tällä kertaa ilmeisen hyvin sopii Sdp:n presidentinvaalikampanjaan. 
Jäljelle jää kysymys siitä, kuinka pitkäksi ajaksi konsensus pelastuu jos pelastuu eli joko 
kaikki ovat saaneet näyttää näytettävänsä. sk87 

 c. Kuuli jos kuuli, sanoo Kumpu. RR 
 d. Surkoon, jos suree. NS s.v. jos I.2.c 

 
Yksipersoonainen passiivi on inhimillistekijäinen, mutta sen ykkösargumentin identiteetti jää 
periaatteessa avoimeksi.  Teko toteutuu, jos tuntematon tekijä niin päättää (4a ja b). 
 

4. a. Palkka maksettiin, jos maksettiin. NS s.v. jos I.2.b. 
 b. Hevosiakin oli vielä 1960-luvulla, vaikka joulukirkkoon enää harvoin mentiin rekikyydil-

lä. Tapahtuiko sitä koskaan? Mentiin jos mentiin – yleensä autolla, vaikka muistoissa 
joulukirkkoon aina liittyy hevosen rytmikäs jolkutus reen edessä. IS 23.12.1998 s. A 7 

 
Konstruktiota, johon kuuluu jos- tai kun-konjunktio, olla-verbi sekä 1. infinitiivin pitempi 
muoto sanotaan fatumrakenteeksi (A. Penttilä 1963: 492–493). Penttilä mainitsee, että fatumra-
kenteella on yleensä merkitys ’jos asianomainen haluaa tai suostuu tekemään sitä tai sitä; jos on 
ennalta sallittua tai määrättyä, että niin ja niin tulee käymään’. Vakio on ainakin käsillä olevan 
aineiston perusteella yleisesti jos. 
 Fatumrakenteeseen kuuluva finiittiosa on yleensä 3. persoonassa, ja rakenteeseen liittyy 
tyypillisesti asiasubjekti. Tällöin teko tapahtuu kohtalon oikusta (la fatum ’kohtalo’), eikä puhuja 
voi vaikuttaa teon toteutumisedellytyksiin millään tavalla (5a–g). Hakulinen ja Karlsson (1979: 
234) lukevat fatumrakenteen kiteytyneeksi verbiliitoksi, joka ilmaisee modaalisuutta. ISK (§ 
453) mainitsee rakenteen tähdentävän ”sitä, ettei asia ole hallittavissa”. 
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5. a. Koska syksy oli pitkään jatkunut kauniina, uskaltauduimme suunnittelemaan matkaa Saa-
renmaalle. Ja sataa se kesälläkin, jos on sataakseen. HS 9.10.1996 s. B 2 

 b. Tulipalojen kannalta kesä - heinäkuun vaihde on sesonkiaikaa, mutta sammuttaminen on-
nistuu VPK:lta ilman palopäällikköäkin, jos on onnistuakseen.sk87 

 c. Jo muutama alkupäivä osoittikin, että moni kävijä palaa näyttelyyn vielä toisen kerran, 
vaikkei sieltä mitään brosyyrikassia mukaan saakaan niin kuin messuilla on totuttu. Anti 
tulee korvien välissä jos on tullakseen.sk87 

 d. Profiili on taiteilijalle hieno asia, mutta sen syntymistä ei juurikaan voi ohjailla. Se muo-
toutuu jos on muotoutuakseen. sk87 

 e. Pitää kuunnella monenlaista musiikkia, ja sitä kautta tulee oma tyyli jos on tullakseen. 
sk87 

 f. Kuva muuttuu, jos on muuttuakseen. sk87 
 g. Jaakkola: "Mielikuva ihmisestä muuttuu jos on muuttuakseen, tiedollisesti siihen on 

vaikea mitenkään vaikuttaa. Täytyy luottaa ihmisten arvostelukykyyn, ei lähteä opetta-
maan, miten Väyryseen pitää suhtautua." sk87 

 
Fatumrakenteen etujäsen voi olla myös jussiivi eli imperatiivin 3. persoona (6). Jussiivi ilmaisee 
sallimista ja myöntymistä (ISK § 1666), mikä vaikuttaa sen tulkintaan fatumrakenteessa. 
Jussiivin sisältävä fatumrakenne on affektisempi. Se ilmaisee puhujan näkökulmasta voimak-
kaampaa samantekevyyden asennetta. 
 

6.  Satakoon, jos on sataakseen. NS s.v. jos I.2.c. 

4.2 Konstruktio jos V niin V  

Konstruktiossa jos V niin V konditionaalista jos-lausetta seuraa niin-sanalla alkava tautologinen, 
emfaattisesti vahvistava päälause. Sanan niin tehtävä on keskusteluttanut eri yhteyksissä. NS 
mainitsee, että niin-sanaa (s.v. niin A. III.) käytetään ”liittämässä edellä olevaa sivulausetta 
hallitsevaan lauseeseen; voidaan merkityksen muuttumatta tavallisesti jättää poiskin”. A. 
Penttilä (1963: 553) luokittaa tällaisen niin-sanan konnektiiviksi eli liittimeksi, joka kytkee 
lauseen laajempaan ajatuskokonaisuuteen: ”niin-sanan esiintymiä tavataan usein yhdyslauseissa 
päälauseen alussa, jossa niin ikään kuin kertaa sivulauseen sisällyksen: Usein kuulee sanottavan, 
että kun koira syö ruohoa, niin tulee sade.” 
 Vilkuna (1997) kiinnittänyt huomiota niin-partikkelin (puhekielessä myös ni) esiintymi-
seen eri konjunktiolauseiden jäljessä. Hänen havaintojensa mukaan niin viihtyy eritoten jos-
lauseen jäljessä. Jonkin verran harvinaisempi se on kun-lausetta seuraavana ja marginaalinen 
vaikka-lauseen perässä. Myös toistokonstruktion jos-lausetta seuraava lause alkaa tyypillisesti 
niin-sanalla. 
 3. persoonan asiasubjektillinen rakenne vahvistaa eittämättömän johtopäätöksen (7a). 
Kieltomuotoiset fraasit ovat voimakkaampia kuin myöntömuotoiset, mikä johtuu siitä, että ne 
vahvistavat toiminnan puutteen. Kieltomuotoisia rakenteita käytetään myös affektisissa yhteyk-
sissä, mikä näkyy esimerkeistä 7b ja c: puhujan suhtautuminen teon toteutumattomuuteen voi 
olla esimerkiksi paheksuva (7b) tai närkästynyt (7c). 
 

7. a. Jäätteenmäki: Jos luottamus menee, se menee, ja minulta se on mennyt. HS 19.6.2003 s. 
A 3 

 b. Timonen sanoo, että suurin syy alhaiseen äänestysintoon on loppujen lopuksi äänestäjissä. 
– Äänestäjien paijaaminen on turhaa. Kyllä äänestäjien on itsensä katsottava peiliin; syytä 
ei voida heittää muualle. Jos äänestäminen ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Tietoa parla-
mentista on ollut saatavissa yllin kyllin. Aamulehti 15.6.1999 s. 15 

 c. Marko Yli-Hannukselan vaisut esitykset Ateenassa olivat Põllustelle karvas pala. ”Hän ei 
paininut yhtään ottelua. Hän odotti vain tilaisuutta junttaheitolleen. Jos se tuli niin hyvä, 
mutta jos ei tullut niin sitten ei”, Põlluste sanoi. HS 27.9.1999 s. D 2 
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Esimerkissä 8 puhuja mahdollisesti joutuu kokijaksi tekoon, jonka alullepanija on tuntematon. 
Puhuja suhtautuu mahdolliseen teon toteutumiseen välinpitämättömästi. 
 

8.  NHL:n tämän kauden siirtoraja umpeutuu ensi tiistaina. Yksi siirtoon joutuva suomalainen 
saattaa olla Vancouverin Jyrki Lumme. ”Mielelläni minä Vancouveriin jäisin, mutta jos 
minut myydään, niin myydään.  Se ei olisi mikään maailmanloppu”, Lumme sanoi. HS 
23.3.1998 s. D 2 

 
Yksikön 3. persoonan rakenteen takajäsen voi olla myös jussiivi eli imperatiivin 3. persoona (9). 
Tällainen ilmaustyyppi on myönnyttelyltään painokkaampi kuin indikatiivimuotoinen rakenne-
tyyppi. Painokkuusero indikatiiviin nähden on samanlainen kuin aiemmissakin esimerkeissä 
(vrt. 3d ja 6): imperatiivi ilmaisee voimakkaampaa myöntymistä ja sallimista. 
 

9.  ”Jos joku haluaa jatkaa tästä, niin jatkakoon.” Pankkivaltuutettujen puheenjohtaja Ilkka 
Kanerva (kok) totesi, ettei halua ”ottaa kantaa suuntaan eikä toiseen”. HS 25.10.1996 s. A 
5 

5 Kun-konstruktiot 

Kun kytkee verbilausekkeita toistokonstruktioiksi samaan tapaan kuin sana jos. Sanan kun 
molemmin puolin voi olla sama muoto (tyyppi 1). Rakenteessa voi esiintyä myös liittokonjunk-
tio (esim. silloin ~ sitten kun): lähden silloin kun lähden. 
 

1. V kun V  ––> tulen kun tulen 
2. kun V V  ––> kun menen naimisiin menen naimisiin 
3. kun V niin V  ––> kun sataa niin sataa 

 
Kun-lausetta voi seurata saman verbimuodon sisältävä päälause, niin että syntyy tyyppi 2. 
Tyypissä 3 kun-lauseen jälkeen tulee niin-sanan aloittama päälause. 

5.1 Konstruktio V kun V  

Konjunktio kun saa konstruktiossa V kun V temporaalisen tulkinnan. Konstruktion tekijä on 
yleensä 1. persoona, tempus on preesens. Konstruktio V jos V on vastaavanrakenteinen, ja sillä 
on yhteys kun-konstruktioon. Yksikön 1. persoonan konstruktioita yhdistää konsessiivinen 
itsepintaistavuus, mutta toisaalta niiden merkitysero syntyy konjunktiosta. Jos-konstruktio on 
konditionaalinen ja sen toteutuminen on niin muodoin epävarmaa ja hypoteettista (vrt. Jos-
konstruktiot 1a). Konstruktion V kun V temporaalinen kun sitä vastoin implikoi, että teko 
tapahtuu, mutta sen toteutumishetki riippuu sanojasta ja teon toteutumisen tapahtumahetki on 
vastaanottajalle tietymätön. 
 

1.  Bileistä Jii [Karjalainen] suunnitteli kävelevänsä hissukseen kotiin, joka sijaitsee myös 
Katajanokalla. Tai... 

  – Sanoin kotona, että tulen kun tulen, mulla on aikaa vaikka tuhat vuotta, Jii runoili ja 
arveli päätyvänsä bailaamaan kavereiden kanssa uutta uljasta vuosituhatta. IS 31.12.1999 
s. 36 

 
Liittokonjunktiot (esim. silloin kun, sitten kun) kytkevät myös verbintoistorakenteita (2a–c). 
Herlinin mukaan (1998, luku 7) kun-sanan tulkintaa voi ohjata oikeille jäljille partikkeleiden ja 
adverbien avulla. Esimerkiksi kun-sanan temporaalista käyttöä voi täsmentää sanomalla silloin 
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kun, jos on olemassa vaara, että tulkinta hakeutuisi kontekstissaan esim. kausaalisuuteen: Piina 

syntyy silloin, kun joku kysyy tyhmän kysymyksen. 
 Liittokonjunktioilla on toistorakenteissa affektisia tehtäviä: silloin kun (’juuri sinä 
ajanhetkenä kun’) ja sitten kun (’kun aika on sanojan mielestä kypsä’) itsepintaistavat voimak-
kaasti. Tapauksessa 2a puhuja pidättää itselleen lähdön ajanhetken ajankohdan. Esimerkissä 2b 
puheenaihe on arkaluonteinen  (lihominen), ja arkaluonteiset asiat herättävät monesti voimakkai-
ta affektisia reaktioita. Puhuja ilmaisee voimakasta välinpitämättömyyttä ja närkästystä puheen-
aihetta kohtaan. Etujäseneen (2c) voi liittyä myös esimerkiksi teon tapaa kuvaava adverbi 
(suoraan), joka tarkentaa fraasin merkitystä. 
 

2. a. ”Vaimon kanssa teimme naimisiin mennessämme sopimuksen, että lähden silloin kun 
lähden. Välillä vähän hävettää, kun on vauvakin, mutta tässä on pakko olla itsekäs.” SK 
n:o 37 13.9.1996 s. 36 

 b. Häijyissä lehtikirjoituksissa on väitetty, että Samuli on käyttänyt Häjyt-elokuvan Jussi 
Murikan roolia tekosyynä lihomiselleen. Aihe on sellainen, että Samuli Edelmann ei halu-
aisi sanoa siitä mitään. Sitten hän sanoo kuitenkin, että on ”paskan hailee”, mitä hänen li-
homisestaan sanotaan. ”Laihdutan sitte ku laihdutan.” HS-nyt 1/1999 s. 13 

 c. ”Minä yleensä sanon suoraan silloin kun sanon, ja sanon aika harvoin.” Uosukaisen 
mukaan kirjakohu oli yllätys. HS 22.9.1996 s. B 4 

 
Fatumrakenne esiintyy tyypillisesti jos-konjunktion järjestämänä, ja sen etujäsenen tyyppimodus 
on indikatiivi, jos kohta etujäsenen jussiiviakin tavataan (vrt. 6 luvussa 4). Fatumrakenteessa voi 
esiintyä myös kun (3). 
 

3.  Menköön kun on mennäkseen. NS s.v. kun V.1. 
 
Kun-konjunktion järjestämä fatumrakenne ei osoita kohtaloon alistumista, vaan se paremminkin 
myönnyttelee. Tämä liittyy konjunktioiden jos ja kun merkityseroon. Jos ilmaisee ehdollisen 
asiaintilan, mikä mahdollistaa fatumtulkinnan, mutta kun sitä vastoin kuvaa reaalisen tapahtu-
man, joka toteutuu varmasti. Näin puhujan vaihtoehdoksi jää ilmaista suhtautumisensa tilantee-
seen. 

5.2 Konstruktio kun V V  

Edellä kävi ilmi, että jos-sanan aloittama konstruktio esiintyy harvoin ilman takajäseneen 
liittyvää niin-sanaa. Kun-konstruktio on toisenlainen: kun-lausetta saattaa seurata suoraan 
päälause: kun V V. Agentiivinen 1. persoonan ilmaustyyppi on hyvin emfaattinen ja affektinen 
(4a). Se itsepintaistaa ja pidättää oikeuden teon toteumishetkeen puhujalla. Asiasubjektillinen 3. 
persoonan taas korostaa teon toteutumista itsestään, jolloin puhuja ei vaikuta tilanteeseen (4b). 
 

4. a. Viron presidentti, Erolan suuresti rakastama kulttuuri-intellektuelli Lennart Meri kuittasi 
äskeiset gallupit sanomalla: ”Kun menen naimisiin, menen naimisiin.” Yliopppilaslehti 
16/1999 s. 2 

 b. Maailmancupin kokonaiskisan voittoa puolustava Ahonen näyttää olevan matkalla elä-
mänsä kauteen. Tähän asti eniten voittoja hänelle kertyi maailmancupkaudella 1998-99, 
jolloin Ahonen voitti kuusi kisaa. Yhtä monta hänellä on taskussa jo nyt, kun kaudesta on 
vielä jäljellä 21 osakilpailua.  

  Ahonen sanoi voittosarjan olevan yllätys hänelle itselleenkin.  
  – Kun homma toimii, se toimii. Olen hyvässä kunnossa. Ei tarvitse ajatella, hypätä vain, 

Ahonen sanoi. www.yle.fi 18.12.2004 
 c. Kojonkoski otti käsiinsä myös nuorten MM-ryhmän vuosina 1989–93. Joukkuekullan li-

säksi Janne Ahonen ja Toni Nieminen kruunattiin maailmanmestareiksi. ”Hyppäsin sitten 
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pyörästä pois, en voinut jäädä vain olemaan. Hiihtoliitossa ei oltu totuttu siihen, että joku 
toimii eri tavalla. Kun ollaan, sitten ollaan”, hän tiivistää liiton silloisen hengen. SK 
8/2000 s. 53 

 
Esimerkissä 4c kytkevänä elementtinä on sitten. Se rinnastuu syntaktisesti konsekutiiviseen niin-
sanaan, joka myös voi olla samassa tehtävässä ilmaisemassa johtopäätöstä. Toisaalta sitten 
vahvistaa ennen kaikkea affektia, teon jääräpäistä toteuttamista ja uhmakkuutta (myös sitte 

kans). 

5.3 Konstruktio kun V niin V  

Kun-lausetta seuraava lause voi alkaa myös niin-sanalla, niin että syntyy rakennetyyppi kun V 
niin V. Kieltoadverbin toiston sisältävä ilmaus on selvä fraasi (5a ja b). Negaatio vahvistaa 
affektia, ja tällaista fraasia käytetäänkin hyvin affektisissa yhteyksissä emfaattisena lopputo-
teamuksena (5b). Ilmaus voimistuu, kun fraasi liittyy adversatiiviseen mutta-lauseeseen. 
 

5. a. Kun ei, niin ei. NS s.v. kun V.1. 
 b. Kirja [”sveitsiläinen maanpuolustuskirja” Zivilverteidigung ’siviilipuolustus’] kiinnosti 

minuakin ja siksi saatoin itse havaita, että sitä ei haluttu esitellä tiedotusvälineissä sen 
kummemmin kuin suomentaakaan. Eipä tietenkään, koska rämettämisen ja sen torjunnan 
kuvaus olisi ollut sovellettavissa myös silloiseen Suomeen. Painavimpana argumenttina 
oli, kuinkas muuten, että kirjan suomentamista olisi voitu pitää neuvostovastaisena teko-
na. No, jos olisi pidetty, niin sitä painavamman punnuksen esimerkiksi juuri WSOY olisi 
saanut heitettäväksi tasapuolisuutensa vaakaan. Mutta kun ei niin ei, ja silläkin tavalla sil-
loin assosioiduttiin aikaan, Tarmion mukaan tässä tapauksessa jopa hyvässä yhteisymmär-
ryksessä henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan puheenjohtajan kanssa. Kanava 
9/1998 s. 554 

 
Esimerkit 6a–e ovat emfaattisia, eittämättömän totuuden vahvistavia ilmauksia eli truismeja. 
Ilmaukset voivat olla affektisia. Niissä saattaa olla esimerkiksi uhmakas sävy (6b ja c). 
 

6. a. Kun on joulu, niin on joulu: paista, akka, toinenkin silakka. MK 
 b. Ku on, ni on sitte, sano Tilkkus-Lyyti. RR 
 c. Kun ihiminen kuolee, niin kuolee, eikä siinä mitääj jumalaa tarvita, sano Tiilikainen. RR 
 d. Tallberg ei ole yllättynyt, että paljastuksia [KOK:n lahjussotkussa] tulee esiin jatkuvasti. 

”Se on vaan niin, että kun tällainen veivataan auki, niin se veivataan auki”, Tallberg 
totesi rauhallisesti. HS 21.1.1999 s. C 13  

 e. Kun ottaa, niin ottakoon. NS s.v. kun V.1. 
 
Konstruktion takajäseneksi käy myös jussiivi (6e). Tällainen nollapersoonarakenne ilmaisee 
konsessiivisuutta, ja se on affektisempi kuin indikatiivirakenne. Tämä johtuu jussiivista, joka 
ilmaisee sallimista ja myöntymistä (vrt. esimerkit 3d, 6 ja 9 luvussa 4 sekä esimerkki 3 luvussa 
5.1). 

6 Jakson VI kokoava katsaus 

6.1 Konnektiivikonstruktioiden produktiivisuus  

Konnektiivikonstruktioiden esiintymismäärät jäävät perusaineistossa selvästi jälkeen sijapredi-
kaattikonstruktioista. Ainoastaan konstruktio X ja X yltää kokonaisesiintymismäärässään toisella 
sadalle, ja esiintymistä hyvinkin puolet on fraaseja (uudelleen ja uudelleen, enemmän ja 

enemmän jne.). Konnektiivikonstruktiot muodostavat heterogeenisen luokan. Kullakin skemaat-
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tisella yläkonstruktiolla, superskeemalla, on runsaasti alakonstruktioita, joilla on oma spesifinen 
rakenteensa ja oma käyttönsä, mikä hajottaa ilmauksia moneen alarakennetyyppiin. 
 Kaikki konnektiivikonstruktiot ovat produktiivisia, jos produktiivisuutta katsoo kunkin 
konstruktion yleisenä, tarkemmin määrittelemättömänä tuotto-ominaisuutena. Ne poikkeavat 
tässä suhteessa sijapredikaattikonstruktioista, joissa on myös epäproduktiiveja tapauksia. 
Alakonstruktioiden produktiivisuus näyttää olevan kytköksissä superskeeman produktiivisuu-
teen. Nimittäin jos konstruktiolla on runsaasti alakonstruktioita, alakonstruktiot ovat järjestään 
produktiivisia.  
 Kokoan seuraavaksi yhteen keskeiset havainnot konnektiivikonstruktioiden produktiivi-
suudesta. Keskityn vain olennaisimpiin konstruktioihin. Havainnollistavat frekvenssitiedot ovat 
Google-hakuja tammikuulta 2009.  
 
Konstruktio X ja X   Produktiivinen, karttuu substantiiveista (kaappi ja kaappi), adjektiiveista 

(uusia ja uusia puolia), adverbeista (aina ja aina), komparatiivisista ad-
verbeista (korkeammalle ja korkeammalle, paremmin ja paremmin) 
komparatiivissa olevista adjektiiveista (pienempään ja pienempään tie-

toon, numeraaleista (satojen ja satojen kilometrien alueella), konjunkti-
oista (jos ja jos), interjektioista (pyh ja pyh) ja dialogipartikkeleista (joo 

ja joo).  
 

Dialogissa tyypillisesti esiintyvä X ja X -responssi, joka välittää usein af-
fektisia merkityksiä, on niin ikään produktiivinen. 

    
Demonstratiivipronominit ja niistä johdetut proadjektiivit ja proadverbit 
muodostavat koko joukon fraaseja (se ja se, tuo ja tuo, siellä ja siellä, 
niin ja niin). Ilmausten absoluuttinen määrä on rajallinen, koska toteut-
tavien lekseemien luokka on sulkeinen. 

 
Taipumattomista sanoista on muodostunut hyvin taajaan toistuvia fraase-
ja: uudelleen ja uudelleen 202 000, juuri ja juuri 169 000, enemmän ja 

enemmän 156 000, siinä ja siinä 28 300. 
 

Konstruktio V ja V  Produktiivinen, karttuu verbeistä, joskin tempusvalinta on käytännössä 
rajoittunutta. Seuraavat tempuksen mukaan kategorioidut alakonstruktiot 
ovat keskeisiä. 

 
Vprees ja Vprees 
Vimpf ja Vimpf  Produktiivisia, karttuvat dynaamisista, duratiivista, imperfektiivisistä 

verbeistä. Joukossa perusduratiivisia (juoksin ja juoksin, luki ja luki), 
temporaalisuutta korostavia (jatkui ja jatkui, viipyi ja viipyi), ”kamppai-
luverbejä” (yritin ja yritin, sinnittelee ja sinnittelee) ja muutosverbejä 
(kasvaa ja kasvaa, vähenee ja vähenee). Produktiivisia myös dynaami-
sista, semelfaktiivisista, imperfektiivistä verbeistä (lyö ja lyö, kysyy ja 

kysyy, lataa ja lataa). Duratiiviset ja imperfektiiviset verbit (juosta ja 
puhua) ovat semelfaktiivisia ja imperfektiivisia (kysyä ja lyödä) verbejä 
herkempiä toistumaan. Infinitiivimuotojen toisto on marginaalista (tum-

meten ja tummeten, lisäämään ja lisäämään). Yksikön 1. ja 3. persoona 
ovat suosituimmat persoonamuodot. 

 
Vperf ja Vprees   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä, myös esim. momen-

taanisista tietyin ehdoin (on pelannut ja pelaa, on juossut ja juoksee, on 
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löytynyt ja löytyy). Mahdollinen myös statiivisesta, duratiivisesta, imper-
fektiivisestä verbistä (on tapahtunut ja tapahtuu, asia on koskenut ja 

koskee), suosikkifraasina on ollut ja on (83 300).  
 

Vimpf ja Vprees  Produktiivinen, karttuu suunnilleen samoin ehdoin kuin Vperf ja Vprees (oli 

ja on, nojasi ja nojaa). Suosikkifraasi oli ja on (88 200). 
     

X X ja vielä kerran X  Produktiivinen, karttuu substantiiveista (valistus, valistus ja vielä kerran 

valistus), verbeistä (kärsiä, kärsiä ja vielä kerran kärsiä), konjunktioista 
(jos, jos ja vielä kerran jos) adverbeista (ei, ei ja vielä kerran ei), inter-
jektioista (yöks yöks ja vielä kerran yöks!) 

 
X ja taas X   Produktiivinen, karttuu adjektiiveista (uusia ja taas uusia), adverbeista 

(uudelleen ja taas uudelleen), infinitiivimuodoista (juosta, juosta ja taas 

juosta, kuvaamalla ja taas kuvaamalla) ja numeraaleista (miljoonia ja 

taas miljoonia). 
 

X ja vain X   Produktiivinen, karttuu nomineista: substantiiveista (laatua ja vain laa-

tua), adjektiiveista (hyvä ja vain hyvä), pronomineista (tämä ja vain tä-

mä) ja numeraaleista (kolme ja vain kolme). 
 
X mi- X    Produktiivinen, karttuu substantiiveista ja verbeistä. 
 

PELLE mikä PELLE  Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista. 
 

TEHTY mikä TEHTY Produktiivinen, karttuu transitiiviverbeistä.  
 

V mi- V   Produktiivinen, karttuu verbeistä. 
 

V1.p mi- V1.p   Produktiivinen, karttuu transitiiviverbeistä (Luen mitä luen, Teen mitä 

teen). Predikoiva, tilaa kuvaava ilmaus mahdollinen (Olen mitä olen, Me 

ollaan mitä ollaan). 
 

V2.p mi- V2.p   Produktiiivinen, karttuu transitiiviverbeistä (Teet mitä teet). Predikoiva, 
tilaa kuvaava ilmaus mahdollinen (Olet mitä olet). On olemassa myös 
epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio (Puhu mitä pu-

hut, väittäkää mitä väitätte). Muutamat epäsymmetriset kommunikaa-
tioverbistä muodostuneet fraasit kasvattavat 2. persoonan tekstifrekvens-
siä (Sano mitä sanot 5 370, Sanokaa mitä sanotte 12 900). 

 
V3.p mi- V3.p   Produktiivinen, karttuu transitiiviverbeistä (Likka syö mitä syö). Predi-

koiva, tilaa kuvaava ilmaus mahdollinen (Tulevaisuus on mitä on). Muu-
tamat 3. persoonan imperfektifraasit kasvattavat tekstifrekvenssiä (Oli 

mitä oli 20 300, Maksoi mitä maksoi 11 900, Tuli mitä tuli 4 410). 
 

V miten V  Produktiivinen, karttuu kaikissa persoonissa monenlaisista verbeistä 
(Puhun miten puhun, Teet miten teet, On miten on). Suosikki-
imperfektifraaseja (kävi miten kävi 11 900, meni miten meni 4 870), ja 
varsinkin fraasi oli miten oli kasvattaa konstruktion tekstifrekvenssiä (55 
300). Samaa tarkoittava rinnakkaiskonstruktio V kuinka V on marginaali-
sempi (Oli kuinka oli jne.). Konstruktio V niin kuin V on produktiivi-
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sempi, ja se sopii periaatteessa samaan syntaktiseen kontekstiin kuin V 
miten V. Konstruktioilla on kuitenkin merkitysero. 

 
PELASTAA mitä  
PELASTETTAVISSA 
ON  Produktiivinen, karttuu transitiiviverbeistä. Vakuuttelurakenne. 

 
X kuin X    Produktiivinen, karttuu substantiiveista ja verbeistä. 
 

MIES KUIN MIES  Produktiivinen, karttuu laskettavista substantiiveista. 
 
 

V kuin V-kin Produktiivinen, karttuu sekä transitiivi- että intransitiiviverbeistä pree-
sensissä ja imperfektissä. 

 
Jos-konstruktiot  
 

V jos V   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. 
 

jos V niin V   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. 
 

V jos on Vtransl + om.liite Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. Fatumrakenne ’kohtalon 
oikusta’. Mahdollinen marginaalisemmin myös kun-rakenteena. 

 
Kun-konstruktiot 
 

V kun V   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. 
 

kun V V   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. 
 

kun V niin V   Produktiivinen, karttuu monenlaisista verbeistä. 

 

6.2 Toiston tehtävät  

Konnektiivikonstruktoissa on melko viljalti emfaattista, ekspressiivistä ja ennen kaikkea 
affektista käyttöä. Lisäksi keskeisiä ovat aspektiin liittyvät funktiot.  

6.2.1 Emfaattinen toisto  

Emfaattisen toiston avulla puhuja antaa jollekin tekstin kohdalle muita suuremman huomioar-
von. Emfaattinen toisto käytetään korostamiseen; sen tavoitteena on esimerkiksi vakuuttelu, 
tähdentäminen ja sanottavan painokkuuden lisääminen. 
 Emfaattinen toisto perustuu diagrammaattiseen ikonisuuteen etenkin silloin, kun ilmaus-
massalla on suora yhteys NP:n määrään (ks. jakson IV lukua 2.2). Konstruktiolla X ja X on 
käyttöä, jossa korostetaan paljoutta ja runsautta sekä olioiden määrää ja laajuutta. Tässä 
tehtävässä voivat esiintyä usean sanaluokan sanat esim. substantiivit ja lukusanat: Pituushyppää-

jät saadaan lähemmäksi maailman kärkeä harjoittelulla ja harjoittelulla; Kaatuneet rungot 

maatuvat toistensa päälle satojen ja satojen kilometrien alueella.  
 Toisaalta paljouden korostaminen voi liittyä iteratiivisuuteen. Tämä on sikäli luontevaa, 
että paljous usein kasvaa toistuvan teon seurauksena. Teon toistuvuutta osoittava merkitys 
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syntyy esimerkiksi adjektiivin ja adverbin toistosta: Kuvista löytyy yhä uusia ja uusia puolia; 
Liikuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa törmää uudelleen ja uudelleen eräisiin perusväittä-

miin. 
 Konstruktiossa Vperf ja Vprees verbin toistoa käytetään osoittamaan sitä, ettei tilannetta 
tulkita päättyneeksi, mutta käytön kannalta rakennetyyppi on emfaattinen. Ilmaukset vakuuttele-
vat: toiminta pysyy käynnissä tai statiivinen tila pätee myös vastaisuudessa: Simeliuksen suvussa 

on ollut ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. Konstruktio Vimpf ja Vprees on emfaa-
sin kannalta samanlainen: Simeliuksen suvussa oli ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä 

tahtovat. 
 Muihinkin konstruktioihin liittyy emfaasia. Konstruktio X ja vain X käytetään tähdentämis- 
ja rajaamistehtävässä ’vain x eikä mitään muuta’: Kirja kertoo totuuden ja vain totuuden 

aakkosjärjestyksessä Suomen 600 pahimmasta itsetärkeilijästä. Toisto voi olla emfaattisessa 
käytössä myös useampisanaisen vakion sisältävässä konstruktiossa X X ja vielä kerran X 
varsinkin silloin, kun lekseeminä on substantiivi: Rasismiin auttaa vain valistus, valistus ja vielä 

kerran valistus. Tällöin substantiivin toisto lisää ikonisesti NP:n määrää, ja määrän lisäystä 
käytetään tähdentämiseen. 
 Kielellisen massan kasvattamisella voidaan pyrkiä lisäämään ikonisesti sanottavan painoa, 
ja siksipä triplikaatti on periaatteessa tehokkaampi kuin duplikaatti. Luettelemalla kolmeen 
kertaan saman NP:n puhuja tähdentää sen tärkeyttä: Sijainti, sijainti ja sijainti, siinä ovat 

matkailijan tärkeimmät vaatimukset yöpymispaikalleen. Tämä ilmaustyyppi on sukua konstruk-
tion X ja vain X substantiivitoteutumille (sijainti ja vain sijainti). Emfaattinen vaikutus on 
jokseenkin sama, mutta toisaalta X ja vain X  sulkee eksplisiittisesti pois tarkastelusta muut NP:t. 
 Konstruktiota PELLE mikä PELLE käytetään emfaattisessa tehtävässä. Konstrukti voi 
esiintyä vuorossa, lausumassa, lauseessa tms. vahvistavana loppupäätelmänä tai yhteenvetona: 
Kauppa mikä kauppa, ei se siitä muutu. Toisaalta konstruktin käyttöön voi yhdistyä tapauksittain 
myös affektisia merkityspiirteitä, esim. torumista: Älä kaunistele, valhe mikä valhe. 
 Konstruktion PELLE mikä PELLE merkitys ja käyttö on lähellä tautologista predikatiivilau-
setta (Pojat on poikia jne.) Ilmaus kauppa mikä kauppa on tilanneviitteinen, se puhuu kielen-
käyttöyhteydessä esiintyvästä kaupasta ja sen ominaisuuksista, eikä se sovi kuvaamaan yleispä-
tevästi kauppatilanteita. Sen sijaan kauppa on kauppa on geneerinen, se muistuttelee yleisestä 
totuudesta. Konstruktion PELLE mikä PELLE voi ilmaista marginaalisesti myös samantekevyyttä 
(Siellä käy työ mikä työ), vaikka tehtävän on varannut etupäässä konstruktio MIES kuin MIES. 
 Konstruktion TEHTY mikä TEHTY käyttö on emfaattista. Käytössä hyödynnetään passiivin 
tekijänverhoamisominaisuutta, vaikka tekijä tiedossa käytännössä aina. Konstruktio TEHTY mikä 
TEHTY käyttö liittyy muun muasssa emotionaalisesti vaikeisiin tilanteisiin, jossa puhuja etään-
nyttää teon omasta päätäntävallastaan, vaikka on itse vastuullinen teosta. Konstrukti vahvistaa 
teon tai toiminnan peruuttamattomuuden, se on painokas loppupäätelmä samaan tapaan kuin 
konstruktio PELLE mikä PELLE. Konstruktin käytöllä voi lopettaa esimerkiksi teon seurauksilla 
spekuloinnin (Lajunen ei ruvennut perumaan lopettamispäätöstään. –  Päätetty mikä päätetty, 

Lajunen tuumi). 
 Konstruktion V mi- V 1. persoonan imperfektikonstrukti on kovin samanlainen kuin TEHTY 
mikä TEHTY. Kumpaakin voi käyttää emfaattisessa tehtävässä, jopa samassa tilanteessa: Tein 

minkä tein ~ Tehty mikä tehty. Konstruktio PELASTAA mitä PELASTETTAVISSA ON on vakuuttelu-
rakenne. 
 Konstruktiot V miten V ja V niin kuin V ovat keskeiset tavan ilmauksia. Ne sopivat 
periaatteessa samaan kontekstiin. Vakio miten tuottaa samantekevyyden merkitystä, kun taas 
niin kuin rooli merkityksen muodostumisessa on jonkin verran toisenlainen. Sen kytkemä ilmaus 
saa yleensä pikemminkin emfaattisen luennan. Toistorakenne vahvistaa jonkin jo tiedetyn asian, 
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joka liittyy tekemisen tapaan tai NP:n olotilaan (Ärrävika on johtanut siihen, että puhun niin 

kuin puhun perheeni kanssa). 3. persoonan ilmaus saa vastaavanlaisen tulkinnan ’kuten tiedäm-
me’, jota ei haluta toistaa: Nouseeko Mika Salo tällä kaudella ensimmäisen kerran palkintopal-

lille? Tähtäimessä se oli viime vuonnakin jo monta kertaa, mutta sitten kävi niin kuin kävi. 
 Jos- ja kun-konstruktioissa on kanonista muotoa XkonnektiiviX noudattelevia rakenteita, ja 
nämä ilmaisevat samantekevyyttä, jonka tarkempi sisältö määräytyy tekijäpersoonan mukaan 
(Tuut kun tuut jne.). Sen sijaan muut sanajärjestysvaihtoehdot ovat emfaattisia riippumatta 
ilmauksen tekijäpersoonasta. Kyse on sanonnan painokkuuden lisäämisestä toiston avulla. 
 Konstruktiossa jos V niin V konditionaalista jos-lausetta seuraa niin-sanalla alkava 
tautologinen, emfaattisesti vahvistava päälause: Jos äänestäminen ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. 
Konjunktiolla kun on kaksi tosiasiallista vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja ovat konstruktiot kun V V ja 
kun V niin V: Kun menen naimisiin, menen naimisiin; Kun ei, niin ei. Näistä niin-sanan sisältävä 
ilmaus on emfaasin kannalta jonkin verran painokkaampi.  

6.2.2 Ekspressiivinen toisto  

Monia X ja X -konstrukteja käytetään ekspressiivisesti eli luomaan sanontaan ilmauksellisuutta, 
elävöittämään kerrontaa jne. Periaatteessa voi erottaa kaksi ryhmää. Verbin toistoa voi käyttää 
produktiivisena keinona dramatisointiin, ja tämän lisäksi tietyt fraasit ovat luonnostaan ekspres-
siivisiä. 
 Toiston avulla dramatisoidaan kerronnassa tilanteen kestoa. Imperfekti on tyypillinen 
kerronnan tempus, ja niinpä imperfekti on dramatisoinnin käyttövoimaa myös toistossa. 
Persoona on tyypillisesti yksikön 1. tai 3. 
 Duratiivisen verbin toisto tekee tilanteen hahmotuksesta kontinuatiivisen, ja tällöin puhuja 
paisuttelee verbiprosessin kestoa: Aikoinaan vaan juoksin ja juoksin, mutta nyt olen viisastunut; 
Kohonen teki aivan hirmuisesti laboratoriokokeita, teki ja teki eikä tahtonut lopettaa ollenkaan. 
Kerronnan dramatisoinnilla on yhteys myös muihin toiston funktioihin. Jos esimerkiksi teon 
kestoa suurennallaan, myös paljous kasvaa, jolloin lähestytään emfaattista funktiota. Toisaalta 
dramatisointiin voi liittyä esimerkiksi paljoksuntaa. 
 Tietynlaiset duratiiviset verbit (jatkua, kestää, venyä, viipyä ja odottaa) ovat korostuneen 
temporaalisia, koska ne jo itsessään merkitsevät ajallista kestoa. Kun tällainen verbi toistuu, 
toiminnasta tulee kontinuatiivista. Puhuja voi osoittaa myös affektisen suhtautumisensa, 
esimerkiksi turhautumisensa, tilanteen pitkään kestoon. Vallitsevan tilanteen kestoa voidaan 
esimerkiksi kontrastoida odotusarvoon tai sietokykyy mutta-lauseessa, jolloin eritoten korostuu 
odotuksenvastaisuus: Ajattelin silloin, että kyseessä on tuollainen vaivaton kahden-kolmen-

kymmenen rivin runo, mutta se jatkui ja jatkui, minä tuskaannuin ja alkoi nukuttaakin, enkä 

todella ollut aikonut valvoa sen kanssa koko yötä. 
 Fyysisen tai psyykkisen kamppailun, vastoinkäymisten tms. kuvaaminen on otollinen 
paikka kerronnan värittämiselle, varsinkin jos kertoja on tekijänä. Tiettyjen verbien keskeinen 
semanttinen piirre on se, että agentti (tai kokija) ponnistelee suurella intensiteetillä henkisiä, 
fyysisiä tms. vaikeuksia vastaan. ”Kamppailuverbejä” ovat esimerkiksi verbit yrittää, sinnitellä, 
jaksaa: Kyllä minä sinnittelin ja sinnittelin, mutta sitten en enää jaksanut. 
 Kielessä on melkoisesti kiteytyneitä soinnutteluun perustuvia ilmauksia kuvaamaan joko 
teon epävarmaa toteutumista tai sitä, että teko toteutuu vaivoin (kiikun kaakun, nipin napin, 
nippa nappa). Näiden avulla taiteillaan kielessä toteutumattoman ja toteutuvan rajapinnalla. 
Ilmaukset ovat ekspressiivisiä, niillä kuvataan värittäen hilkullaoloa. 
 Fraasit juuri ja juuri ja siinä ja siinä ovat sisäsyntyisesti ekspressiivisiä, koska ne merkit-
sevät luonnostaan ”täpärällä- ja hilkullaoloa”. Fraasien käytössä on kuitenkin olennainen ero. 
Juuri ja juuri liittyy näet faktuaalisten tapahtumien kuvailuun. Teko on ollut resultatiivinen, 
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mutta toistokonstrukti sävyttää ilmauksen toteutumisen vaivalloiseksi: Avaruuskaukoputki 

Hubble voi erottaa juuri ja juuri Marsin vuoret. Fraasia siinä ja siinä käytetään toisissa yhteyk-
sissä, joissa käsitellään hypoteettisiä tilanteita, ounastellaan tulevaa: Onpahan siinä ja siinä, 

pääseekö poika luokaltaan. 
 Verbikonstruktio V kuin V-kin on niin ikään ekspressiivinen. Sitä käyttämällä ilmaistaan 
teon hilkullaoloa, täpärää tai vaivalloista toteutumista. Hilkullaolo yhdistyy ainakin välillisesti 
toisaalta odotuksenvastaisuuden tai odotuksenmukaisuuden: Hän on kuin onkin sama mies (niin 
kuin odotimme ~ vaikka emme odottaneet). Konstruktion V kuin V-kin tempus on tyypillisesti 
imperfekti. Tällöin maalaillaan teon vaivalloista toteutumista: Kerran 50-luvulla Olavi Paavo-

lainen otti taksin Leningradissa ja pääsi kuin pääsikin Kivennavan kirkolle, paikalle missä 

Vienola oli sijainnut. 

6.2.3 Affektinen toisto  

Paheksunta  

 
Kielenkäyttäjä voi ilmaista konstruktion X ja X siivittämänä suhtautumisensa propositioon. 
Asennoituminen on usein kielteistä, paheksuvaa tai sitten puhuja on välinpitämätön, josta syntyy 
laaja kirjo samantekevyyttä henkiviä ilmauksia. 
 Paheksunta on hyvin tavallinen negatiivisen affektiivisen suhtautumisen muoto. Konstruk-
tion X ja X toteuttamat ilmaukset voivat paheksua. Paheksunta on jonkin verran epämääräinen 
ilmiö, mutta paheksuvaa kielenkäyttöä yhdistää yleensä se, että teon, asian, ilmiön tms. kuuluisi 
ilmauksen esittäjän mielestä näyttäytyä toisin. Paheksuvassa käytössä voi esiintyä muun muassa 
substantiivin, adverbin ja konjunktion toistoa: Tärkeintä täällä on vain raha ja raha, Czitrom 

huokaa; Puhuu samaa aina ja aina; Se on aina jos ja jos. 
 X ja X -responssin käyttö on usein affektista. X ja X -responssi lausutaan tyypillisesti 
dialogissa eriävänä kannanottona edellä lausuttuun, niin että syntyy merkitysperspektiivien 
ristiriita. Merkitysperspektiivien hankaus on syy siihen, että ilmaustyyppi heijastelee nimen-
omaan negatiivista tunnelatausta. Harmistuksen tai närkästyksen voi aiheuttaa esimrkiksi 
kuulijan mielestä kohtuuton vaatimus, väite tms. Te vaaditte että pitää osata näytellä. Näytellä 

ja näytellä, mitä se nyt on? Tusseroa. Haistakaa hiki. 
 Tietyt verbit ovat luontaisesti ”temporaalisia” ja korosteisen duratiivisia, koska ne 
ilmaisevat jo sinänsä kestoa (jatkua, kestää). Kun tällainen duratiivinen verbi toistuu, toiminta 
kuvataan erityisen pitkäkestoisena. Toiminnan pitkäkestoisuus on omiaan herättämään affektia, 
jos puhuja ei suhtaudu toiminnan kestoon suopeasti: Jessus, kun iltasadun lukeminen kestää ja 

kestää silloin kun mulla on nälkä. 
 Kahta tilannetta kontrastoidaan toisiinsa, jolloin toiston sisältämään lauseeseen liittyy 
vastakohta, rajoitus tai merkityksen käänne, joka osoitetaan usein adversatiivisen konjunktion 
alkamalla lauseella (mutta, vaikka). Tapahtunut tai tapahtuva asettuu jollakin tapaa ennakkokaa-
vailujen vastaiseksi, syntyy odotuksenvastaisuutta: Kuljemme ja kuljemme, mutta pimeää jatkuu 

aina. 
 Sävypartikkelit ja sävypartikkeliketjut tuovat ilmaukseen jonkin lisämerkityksen (ks. ISK 
§ 821), ja tämä lisämerkitys on latautunut usein affektisesti. Sävypartikkelit kuuluvat olennaisina 
lisämerkityksiä tuovina elementteinä myös rinnastustoistoon. Partikkeli vain (~vaan) ”tuo 
lausumaan vähättelyn sävyn” (Minä vain puhun ja puhun ruotsia virheellisesti ja merkillisesti 

ääntäen niin Ruotsissa kuin suomenruotsalaisten tilaisuuksissa Suomessa). Rinnastustoiston 
avulla voi verrata ja arvottaa kahden NP:n ominaisuuksia: Onhan ero miehen ja miehen välillä. 
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Samantekevyyden ilmaiseminen  

 
Samantekevyyden ilmaiseminen on leimallista konstruktion X mi- X verbikonstruktioille V mi- V. 
Samantekevyyttä ilmaisevat myös jos- ja kun-konstruktioiden muodot V jos V ja V kun V (muista 
sanajärjestysvaihtoehdoista ks. lukua 6.2.1). Samantekevyyden ilmaisemisen tavat liittyvät 
persoonaan.  
 Myös substantiivikonstruktiota MIES kuin MIES voi käyttää samantekevyyden ilmaisemi-
seen ’kuka ~ mikä tahansa’. Tällöin puhuja mahtailee sietokyvyllään ja sallii valita joukosta 
umpimähkään tarkemmin määrittelemättömän alkion: Lihaa ku lihaa, ku nälkä on. Samanteke-
vyyden tulkinta syntyy eritoten tilanteissa, joissa puhuja ajautuu passiiviseksi vastaanottajaksi 
pakon sanelemana ja joissa puuttuu todellinen valinnanmahdollisuus. 
 1. persoonan ilmauksissa puhuja on teon suorittaja, puhujalla on päätäntävalta omasta 
teostaan. Konstruktion V mi- V 1. persoonan ilmaus itsepintaistaa. Subjekti on välinpitämätön 
kokija, joka ei piittaa siitä, mitä egolle tapahtuu agentiivisen teon seurauksena. Samantekevyys 
näkyy esimerkiksi piittaamattomuutena ulkopuolisten reaktioista (Kirjoitan mitä kirjoitan 

hetkeäkään ajattelematta, mitähän tohmäjärveläinen nuori tästä ajattelee) tai sattumanvaraisina 
valintoina (Syön mitä syön, en laske hiilareita). Tavan ilmauksen vakio miten näyttää tuottavan 
samanmoisen itsepintaistavan merkityksen: Puhun englantia miten puhun. 
 Passiivi-ilmausta ja 1. persoonaa voi periaatteessa käyttää samassa tilanteessa. Tein minkä 

tein ~ Tehty mikä tehty. Niille on yhteistä emfaattinen vahvistaminen, eräänlainen loppupäätel-
män leima. Monikolliset ilmaukset (siis teemme mitä teemme, syömme mitä syömme jne.) 
itsepintaistavat vastaavasti kuin yksikkömuotoisetkin. Konstruktioiden V jos V ja V kun V 1. 
persoonan ilmaukset ovat itsepintaistavia: Teen jos teen; Teen kun teen. Ilmausten erona on se, 
että jos-rakenne ilmaisee teon hypoteettisena ja kun toteutuvana, joskin teon toteutumishetki on 
tietymätön, koska siitä päättää puhuja. 
 2. persoona kohdistaa sanottavan puhuteltavaan, 2. persoona voi olla konstruktion V mi- V 
mukaisessa lauseessa teon suorittajana. Puhuja voi aina esittää suhtautumisensa puhuteltavan 
tekoon tai toiminta, ja niinpä 2. persoonan ilmauksessa puhuja on välinpitämätön sanoman 
vastaanottajan teon tai olotilan suhteen. Teko on puhujalle samantekevä. Konstruktion V mi- V 2. 
persoonan ilmaukset myönnyttelevät, jolloin kyseessä on myös sallittuuden ilmaiseminen: teet 

mitä teet ’saat tehdä’. Olla-verbillä järjestyvät konstrukti on niissä implisiittisenä predikatiivina: 
Olet mikä olet etkä muutu. Puhuja sallii puhuteltavan olla tavallansa ja hyväksyy puhuteltavan 
ominaisuudet, luonteenpiirteet tms. 
 Epäsymmetrinen imperatiivin ja indikatiivin konstruktio on affektisempi kuin indikatiivi-
konstruktio puhu mitä puhut, sanokaa mitä sanotte. Vahva affekti muodostuu rakenteesta, 
etujäsenen ja konstruktin kokonaismerkityksen ristiriidasta. Rakenteen etujäsen on direktiivi, 
joka suorastaan käskee tai yllyttää tekoon, eli teko on puhujan näkökulmasta mitä sallituin. 
Lopputulos on kuitenkin toinen, sillä juuri epäsymmetrisen konstruktion käytön yhteydessä 
puhuja kontrastoi oman näkökantansa toistorakenteen sallivuuteen ja tekee myönnyttelystä 
näennäisen: Puhukaa mitä puhutte, mutta Sussu on kova jätkä ’saatte puhua, mutta minun 
väitteeni pätee’. 
 Konstruktioiden V jos V ja V kun V 2. persoonan konstruktit ilmaisevat samantekevyyttä: 
Teet jos teet; Teet kun teet. Nämäkin ovat puhujan näkökulmasta sallimisen ilmauksia ’saat ~ 
saatte tehdä’. Ilmausten merkitysero on sama kuin konjunktioiden perusmerkitysten ero: jos 
ilmaisee teon hypoteettisena, kun toteutuvana. Kun-ilmausten lupaileman teon toteuttamishetki 
jää puhuteltavan päätäntävaltaan. 
 3. persoonan ilmaukset myönnyttelevät, jolloin korostuu teon suorittajan päätäntävalta 
samoin kuin 2. persoonan ilmauksissa. Puhuja suhtautuu kolmannen osapuolen tekoon välinpi-
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tämättömästi. 2. persoonan ilmauksiin liittyy usein myönnyttelyyn kontrastoituvana elementtinä 
puhujan oma näkökanta. 3. persoonan ilmauksessa sitä vastoin on kohtaloon alistumisen leima: 
teko toteutuu puhujasta riippumatta: Likka syö mitä syö. Koska teon suorittaja, 3. persoona, ei 
ole puhetilanteessa läsnä, häneen ei myöskään voi pyrkiä vaikuttamaan samalla tavalla kuin 
puhuteltavaan. 
 Yksikön 3. persoonan imperfektimuotoiset asiasubjektilliset fraasit ovat tekstifrekvenssil-
tään yleisiä (oli mikä ~ mitä oli). Konstruktio toimii näissä tapauksissa implisiittisenä predikatii-
vina, joka luonnehtii subjektin ominaisuuksia. Toistofraasi on usein subjekti-NP:n affektisen 
tulkinnan indeksinä: Ruotsin satumaisen esityksen jälkeen lähdimme vain hakemaan omaa 

normaalipeliämme. Alussa oli jännitystä ja sen ymmärrän, koska tilanne oli mikä oli, pääval-

mentaja Hannu Aravirta mietti. Tässä tapauksessa puhuja välttelee puheenaihetta toistokon-
struktiota käyttämällä. Hän ei halua palata emotionaalisesti vaikeaan asiaan eikä edes mainita 
sen ominaislaatua. Puheena olevan ”tilanteen” laatu jää avoimeksi, ja kuulijan on pääteltävä se 
edellä olevasta tekstistä. 
 Tietynlaiset 3. persoonan ilmaukset, lähinnä fraasit, esiintyvät syntaktisesti irrallisina 
ilmauksina affektisissa konteksteissa. Tällöin niillä ei edes implisiittistä subjektia saati muita 
täydennyksiä. Imperfekti on näissä yleinen tempus: Asia on vietävä päätökseen, maksoi mitä 

maksoi. 
 Imperfekti on suhteutusimperfekti, ilmaukset viittaavat tulevaan aikaan. Puhuja sijoittaa 
itsensä hypoteettiseen hetkeen tarkastelemaan teon seurauksia retrospektiivisesti eli takautuvasti. 
Tästä otaksuttavasta tilanteesta käsin hän katsoo taaksepäin, ja pystyy myös suhtautumaan 
tapahtuneeseen välinpitämättömästi tai peräti esiintymään uhmakkaasti. Imperfektimuotoiset 
tavanilmaukset ovat konsessiivifraaseja (maksoi mitä maksoi, tuli mitä tuli, kävi miten kävi). 
 Konstruktioiden V jos V ja V kun V 3. persoonan konstruktit ilmaisevat samantekevyyttä 
niin kuin 2. persoonakin. 3. persoona viittaa vuorovaikutustilanteen osallistujaroolien kannalta 
muuhun kuin puhujaan tai puhuteltavaan, joko elolliseen tai asiaan: Tekee jos tekee ~ Tekee kun 

tekee; Röyhtäisyt tulee jos tulee ~ Röyhtäisyt tulee kun tulee.  
 Nämäkin ovat puhujan näkökulmasta myönnyttelviä sallimisen ilmauksia ’saat ~ saatte 
tehdä’, ja konjunktoiden tuoma merkitysero on periaatteessa sama kuin muissakin persoonissa. 
Fatumrakenne on tyypillisesti 3. persoonassa, ja rakenteeseen liittyy tyypillisesti asiasubjekti. 
Tällöin teon ajatellaan tapahtuvan kohtalon oikusta (Kuva muuttuu, jos on muuttuakseen). 
Fatumrakenne ja finiittiverbin toistorakenne (Kuva muuttuu jos muuttuu) ovat lähimerkityksisiä. 

6.2.4 Aspektiin liittyvät tehtävät  

Konstruktion X ja X aspektiin liittyvät funktiot yhdistyvät ennen kaikkea sekä verbin rinnastus-
toistoon (laulaa ja laulaa) että verbiprosessia manipuloiviin adverbiaalitäydennyksiin ja 
adverbiaalimääritteisiin (uudelleen ja uudelleen). Toisaalta myös esimerkiksi adjektiivimäärit-
teen tai kvanttorin toisto liittyy välillisesti ilmauksen tulkintaan, koska tällainen toisto vaikuttaa 
ilmauksen kokonaisaspektiin. Komparatiivimuodot liittyvät muutoksen hahmottamiseen. 
 
Toisto vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa  
  
Toiston vaikutus ilmauksen aspektitulkintaan on nähtävissä puhtaimmillaan sellaisissa tapauk-
sissa, joissa toistoa sisältämätön ja toistoa sisältävä ilmaus muodostavat aidon vastinparin. 
Tällöin toisto on ikonista ja toistoilmauksen merkitys karttuu periaatteessa summatiivisesti. 
 Verbintoiston primaareja tehtäviä on vaihtaa ilmauksen aspektitulkintaa (ks. myös jakson 
V lukua 17.2.6.). Konstruktioita V ja V syntyy tyypillisesti kahdenlaisista verbeistä. Toinen 
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ryhmä on dynaamiset, duratiiviset, imperfektiiviset verbit (juosta, laulaa, puhua, vähetä); toisen 
muodostavat dynaamiset, semelfaktiiviset, imperfektiiviset verbit (lyödä, kysyä jne.). 
 Kummankin verbiryhmän ilmaukset dynaamisia ja imperfektiivisiä (ateelisia), mutta 
toiston funktion kannalta ratkaiseva ero on duratiivisuus ja semelfaktiivisuus. Kun duratiivinen 
verbi toistetaan, ilmaus alkaa osoittaa kontinuatiivisuutta (laulaa ja laulaa). Semelfaktiivisen 
verbin toistamisessa tekeminen vaihtuu ”hetkellisestä” iteratiiviseksi (lyö ja lyö). Tämä aspektiin 
liittyvä ero voidaan pelkistää seuraavasti. 
 

DURATIIVISUUS   ––>  KONTINUATIIVISUUS 
SEMELFAKTIIVISUUS  ––>  ITERATIIVISUUS 

 
Konstruktiossa Vperf ja Vprees verbin toistoa käytetään primaaristi osoittamaan tilanteen jatkumis-
ta. Perfekti saattaa olla kontekstissaan kaksitulkintainen, ja jos on vaarana, että perfekti tulkitaan 
resultatiiviseksi, takajäsenen preesens täsmentää, että tilanne jatkuu edelleen: Simeliuksen 

suvussa on ollut ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. Konstruktiossa Vimpf ja Vprees 
verbintoisto varmistelee ilmauksen tulkintaa samaan tapaan kuin perfektin ja preesensin 
rinnastustapauskin: Simeliuksen suvussa oli ja on rautaisia naisia, jotka tekevät mitä tahtovat. 
 Adverbien ja tiettyjen adverbiaalien hahmotus liittyy verbiprosessiin. Fraasissa uudelleen 

ja uudelleen leksikaalinen toisto aiheuttaa aspektitulkinnan vaihdoksen. Semelfatiivinen prosessi 
vaihtuu iteratiiviseksi: Törmäsin uudelleen eräisiin perusväittämiin ~ Törmäsin uudelleen ja 

uudelleen eräisiin perusväittämiin.  
 Produktiivisten konstruktioiden ominaislaatuun kuuluu se, että niillä on monenlaista 
käyttöä ja osa käytöistä liittyy myös ilmauksen aspektitulkintaan. Esimerkiksi produktiivisen 
konstruktion X X ja vielä kerran X substantiivitoteutuma voi saada luennan, jossa toimintaa 
ymmärretään iteratiiviseksi, vaikkei sitä eksplisiittisesti sanotakaan (Rasismiin auttaa vain 

valistus, valistus ja vielä kerran valistus). Konstruktio X ja taas X voi saada samanlaisen 
tulkinnan: Maasta työntyy uusia ja taas uusia tuoreita versoja, Ammattilaiseksi tullaan vain 

kuvaamalla ja taas kuvaamalla. 
 
Muutoksen hahmottaminen  

 
Muutoksen hahmottaminen on keskeisiä toiston tehtäviä niin konstruktiossa X ja X kuin 
muutoinkin. Muutos voi edellyttää liikettä spatiaalisessa tilassa, tai se voi olla NP:hen kohdistu-
vaa kumulatiivista kasvua (tai vähenemistä). Tilanne on tyypillisesti rajaamaton: Suosio kasvaa 

ja kasvaa. Toisaalta rinnastusrakenteiden käyttöä tähän tehtävään vähentää se, että sijapredikaat-
tikonstruktio KASVAA KASVAMISTAAN on omillaan muutosta osoittamassa. 
 Muutoksen hahmottamiseen voi liittyä rakenteellisena elementtinä komparatiivimuoto. 
Komparatiivisen adverbin toistaminen tekee ilmauksesta kumulatiivisen komparatiivin: 
Vasemmistoenemmistö siirtyy kauemmaksi ja kauemmaksi; Yehudi Menuhin sanoo nauttivansa 

lapsistaan enemmän ja enemmän - nyt kun he ovat isoja. Komparatiivissa oleva adjektiivimääri-
te aiheuttaa vastaavan tulkinnan: Valtionhallinnossa siirrytään suurempiin ja suurempiin 

yksiköihin. 
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VII LOPPUKATSAUS 

Toisto on universaali kielellinen ilmiö. Sitä käytetään ilmaustenmuodostamiskeinona fonologi-
assa ja morfologiassa, mutta se on yhtä lailla myös semanttinen, pragmaattinen, retorinen ja 
tekstuaalinen ilmiö. Toisto läpäisee kielen. 
 Olen käsitellyt tutkimuksessani toistoa suomen kielessä. Tutkimuskohteena ovat olleet 
parin leksikaalisen yksikön mittaiset toistorakenteet, joissa leksikaalisesta aineksesta muodostuu 
morfeemin kanssa syntaktinen rakennepaketti, toistokonstruktio. Toistokonstruktion toteutumat 
ovat toistokonstrukteja. Esimerkiksi konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ toteutumia ovat päivä 

päivältä, pala palalta, säkki säkiltä jne. 
 Tutkimus on lähtökohdiltaan empiirinen, kvalitatiivinen korpustutkimus, jonka perusai-
neistona on ollut noin 5 miljoonan saneen sähköinen aineisto. Olen kartuttanut aineistoa 
runsaasti sanastamalla ja internethauin. Konstruktioiden ja konstruktien esiintymisyleisyyden 
avulla olen havainnollistanut kielen ilmausten idiomaattistumis- ja kiteytymistendenssejä. 
 Tutkimuksen tavoitteena on ollut toistokonstruktioiden rakenteen, toiston tehtävien sekä 
konstruktioiden produktiivisuuden ja ilmausten fraasiutumisen kuvaus. Kokoan seuraavaksi 
yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset asetettamieni tavoitteiden valossa (luvut 1–4). Aivan 
lopuksi tarkastelen lyhyesti tutkimuksen antia ja tulevaisuudennäkymiä (luku 5). 

1 Toisto rakenteina 

Rakenteen kuvauksen päähuomio on kohdistunut konstruktion kieliopillisiin ja leksikaalisiin 
aineksiin. Olen kuvannut toistokonstruktioiden morfosyntaksia sekä leksikaalisia valintoja ja 
valintarajoituksia. Selvitin konstruktion varioivien elementtien eli muuttujien (variaabeleiden) ja 
kiinteiden ainesten eli vakioiden (konstanttien) esiintymistä. Rakenteen tarkastelu on kohdistu-
nut myös laajempiin syntaktisiin rakenteisiin: milloin aineisto on tarjonnut mahdollisuuden, olen 
kuvannut niitä lausekonteksteja, joissa toistokonstruktit viihtyvät. Tarkastelin myös konstrukti-
oiden syntaktista distribuutiota ja lauseenjäsentehtäviä. 
 Lyhyitä syntaktisia toistorakenteita on periaatteessa kahdenlaisia. Sijapredikaattikon-
struktioissa kieliopillisena vakiona on sijapääte tai postpositio (konstrukteja esim. päivä 

päivältä, päivästä päivään, kerta kerran jälkeen), kun taas konnektiivikonstruktioissa vakio 
sijoittuu tyypillisesti lekseemien väliin (konstrukteja mm. aina ja aina, ukko kuin ukko, tehty 

mikä tehty). 
 Yleiskuvan käsitellyistä konstruktioista saa liitteestä 1. Konstruktion notaation periaat-
teet olen esittänyt jakson III luvussa 3.3. Kustakin konstruktiosta saa tarkemman selon ana-
lyysiluvuista, joten on tarpeetonta palata enää rakennepiirteiden yksityiskohtiin. 

2 Konstruktioiden produktiivisuus ja ilmausten fraasiutuminen 

2.1 Konstruktioiden produktiivisuus 

Konstruktion produktiivisuus ja toisaalta taas konstruktien fraasiutuminen ovat vastavoimia 
toisilleen. Sekä sijapredikaattikonstruktioiden (jakson V luku 17.1) että konnektiivikonstruktioi-
den (jakson VI luku 6.1) kokoavissa katsauksissa olen kuvannut kunkin konstruktion produktii-
visuutta, joten en palaa enää niihin tietoihin. Nostan sitä vastoin esiin yleisiä kysymyksiä 
syntaktisesta produktiivisuudesta toistorakenteiden valottamana. 
 Syntaktisen rakenteen produktiivisuuden tarkastelu on sikäli hankalaa, että muuttujien 
määrä kasvaa verrattuna taivutusmalleihin, johdoksiin ja yhdyssanoihin, ja niinpä tulos on 
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monessa suhteessa epävarma tai ainakin spekulatiivinen. Lisäksi konstruktioiden asema 
vaihtelee kovin kielen varieteeteissa, niin että tulos on ainakin pienessä ja tasapainottamattomas-
sa aineistossa välistä epätyydyttävä. 
 Myös itse produktiivisuuden käsite voi kokea syntaksissa inflaation lähinnä siksi, että 
produktiivisuus on syntaksissa sisäkkäinen ilmiö. Hyvin skemaattisen konstruktion alle voi 
sijoittua lukuisia eri sanaluokkien muodostamia alakonstruktioita, joita käytetään usein moniin 
erikoistarkoituksiin. Tällöin maininta skemaattisen yläkonstruktion produktiivisuudesta kertoo 
sangen vähän spesifisempien konstruktioiden tuottopotentiaalista. Tällaisia skemaattisia 
tyyppejä ovat muun muassa X ja X ja X mi- X. 

2.1.1 Uusmuodosteita vai fraaseja – vai molempia? 

Produktiivisten taivutustyyppien keskimääräinen käyttötaajuus on alhainen ja epäproduktiivisten 
korkea, mutta toisaalta produktiivinen taivutustyyppi on yleensä suurempi kuin epäproduktiivi-
nen (Baayen 1994: 467; Nikolaev–Niemi 2008: 537). Tämä morfologiasta lainattu tieto auttaa 
ymmärtämään myös toistokonstruktioiden produktiivisuutta. Mikä siis on konstruktion produk-
tiivisuuden, fraasien ja uusmuodosteiden välinen yhteys? 
 Produktiivisuuden arvioinnin yleisperiaate on aineistosta riippumatta selvä: mitä 
enemmän konstruktio sisältää kerrallisia ilmauksia, sitä produktiivisempi se on. Produktiiviseen 
konstruktioon tulee uusia ilmauksia, jolloin toteutumien määrä luonnollisesti kasvaa. Uusien 
ilmausten tekstifrekvenssi on keskimäärin kuitenkin matala, eli ilmaustulokas esiintyy harvoin. 
Epäproduktiiviseen konstruktioon ei enää tule uusia ilmauksia, se on leksikaaliset valintansa 
suorittanut. Ilmaukset ovat fraaseja. Epäproduktiivisen konstruktion fraasit toistuvat kielenkäy-
tössä kuitenkin verraten usein. 
 Arvio syntaktisen rakenteen produktiivisuudesta muodostuu herkästi spekulatiiviseksi. 
Joissain tapauksissa olen kuitenkin voinut lausua produktiivisuudesta käytännössä varman 
tiedon tämän tutkimuksen rajoissa. Tällaisten konstruktioiden esiintymismäärä perusaineistossa 
on suuri, konstruktion voi toteuttaa määräluokan lekseemi ja myös internetaineisto myötäilee 
perusaineiston kertomaa (esim. PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ). Produktiivisen konstruktion tapauksessa myös 
fraasiutumistendenssi on odotuksenmukainen: usein toistuvia kiteytyneitä ilmauksia on paljon 
mutta toisaalta vastapainoksi esiintyy myös kerrallisia ilmauksia. Konstruktien käyttöyleisyyden 
mediaani on alhainen. 
 Toisaalta epäproduktiivisuudenkin voi päätellä toteutumien määrästä ja esiintymisylei-
syydestä. Konstruktio KÄSI KÄDESSÄ sisältää vain muutaman fraasin (käsi kädessä, vieri 

vieressä, kylki kyljessä), mutta niiden keskimääräinen esiintymisyleisyys on korkea. 

2.1.2 Sana toinen ja konstruktioiden produktiivisuus  

Vakiona toimivan sanan toinen rooli konstruktioissa on produktiivisuuden näkökulmasta 
kiinnostava. Konstruktioiden PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, OVELTA OVELLE ja ILTA ILLAN jälkeen ohessa 
esiintyvät konstruktiot PÄIVÄSTÄ toiseen, OVELTA toiselle ja ILTA toisensa jälkeen. Toistokon-
struktiot ja ”toinen”-konstruktiot eivät kuitenkaan ole kielenkäytössä tasavahvoja, vaan sanan 
toinen sisältävät konstruktiot ovat järjestään selvästi produktiivisempia kuin toistokonstruktiot 
(ks. liitettä 2 esim. taulukot II, V ja VIII). Mikä selittää ”toinen”-konstruktioiden suositummuut-
ta? 
 Morfologisen perheen (sanaperheen) koolla on vaikutus fraasien syntymisherkkyyteen 
(esim. Nenonen 2002). Jos sanalla on laaja morfologinen perhe eli sana esiintyy monissa 
yhteyksissä (johdoksissa, yhdyssanoissa, kiteytymissä jne.), se muovaa herkästi idiomeja. 
Psykolingvistisissä kokeissa on pantu merkille, että morfologisen perheen koolla on merkittävä 
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nopeuttava vaikutus myös sanojen tunnistamiseen (Scheuder–Baayen 1997; Nenonen–Niemi 
1999; Nikolaev–Niemi 2008). 
 Yksittäisen sanan käyttöyleisyydellä on suuri merkitys kielen muutoksessa (esim. Zipf 
1949; Bybee–Hopper 2001). Sana toinen on konstruktion vakio, ja se toistuu usein, vaikkakin 
toki eri taivutusmuodoissaan eri konstruktioissa. Kun yksi sana käy moneen paikkaan, konstruk-
tioissa on vähemmän vaihtuvia komponentteja. Tämä helpottaa muistamista, nopeuttaa syntak-
tista prosessointia ja yksinkertaistaa myös konstruktioiden käyttöä. 
 Se, että toinen esiintyy juuri puheena olevissa konstruktioissa, liittyy myös käsitteistämi-
seen. Nämä konstruktiot nimittäin järjestyvät muutossijoilla, eli niiden hahmotuksen perusta on 
samankaltainen. Ja koska konstruktiot ovat merkitykseltään läheisiä, ne saavat toisistaan 
assosiatiivista tukea myös rakenteeseensa. Sanan toinen avulla muodostuu synenergiaa konstruk-
tioiden välille. 
 Summa summarum sillä, että toinen-sana käy monen konstruktion vakioksi on suuri 
vaikutus ”toinen”-konstruktioiden produktiivisuuteen. Nämä konstruktiot muodostavat tavallaan 
ekonomisemman ilmaustentuottamisvaihtoehdon toistokonstruktioiden oheen. Vakiolla on 
konstruktioissa suuri morfologinen perhe, ja tästä syystä konstruktiot tuottavat uusmuodosteina 
nimenomaan ”toinen”-tyyppisiä ilmauksia. 

2.2 Ilmausten fraasiutuminen  

Idiomien ja fraasien tutkimuksen idea on pohjimmiltaan tietysti se, että ”idiomaattistuneet” ja 
”fraasiutuneet” ilmaukset kyettäisiin erottamaan muista ilmauksista ja että produktiiveista 
muodostamismekanismeista tavalla tai toisella poikkeavista ilmauksista kyettäisiin luomaan 
sietokyvyn rajoissa toimiva taksonomia. Tähän työhön omaksutun kannan mukaan luokittelu ei 
onnistu yksittäisiä kriteereitä soveltamalla, vaan päinvastoin kyse on hyvin moniulotteisesta 
ilmiöstä, jonka luokittelussa on otettava huomioon monenlaisia tekijöitä. Luokitteluparametrit – 
kuinka monta niitä onkaan – voivat periaatteessa saada arvon nollan ja yhden väliltä. 
 Fraasiutumisen jatkumoluonteisuuteen perustuu myös ajatus, että konstruktion ilmausten 
kiteytymisessä voidaan käyttää hyväksi tietoa rakenteen produktiivisuudesta ja toteutumien 
esiintymistaajuudesta. Tämä johtaa luonnostaan siihen, että rakennetyypin toteutumat eivät ole 
kielenkäytössä samanarvoisessa asemassa, vaan päinvastoin niillä on monenlaisia eroja, jotka 
voivat liittyä esimerkiksi tunnistettavuuteen ja tuntuun idiomaattisuudesta sekä sidoksisuudesta 
kielen varieteettiin. Tämä pätee varsinkin produktiiveihin konstruktioihin ja niiden ilmausten 
jakaumaan. 
 Esimerkiksi produktiivisen konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ toteutumat ovat keskenään 
melko erilaisessa asemassa kielenkäytössä. Yleisimmin esiintyvä fraasi päivä päivältä on 
lekseemin veroinen kiteytymä, joka rinnastuu pitkälti samakantaisiin adverbeihin, päivittäin ja 
päivisin. Tällainen ilmaus otetaan kielen varastohyllyltä käyttöön sellaisenaan, ilman osista 
kokoamisen vaivaa. Toisaalta perusaineistossa on sangen runsaasti uusmuodosteita (pore 

poreelta), mutta näiden status on aivan erilainen. Niiden tuottaminen vaatii kielenkäyttäjältä 
syntaktista prosessointia. 
 Konstruktion fraasit ovat prototyyppejä. Ne toistuvat taajimmin, ne tunnistetaan ylei-
simmin ja ne prosessoidaan nopeimmin. Toisaalta jos konstruktio on kadotakseen, prototyypit 
luultavasti kestävät parhaiten hävitystä. Jos esimerkiksi päädytään olettamaan, että konstruktio 
PÄIVÄSTÄ toiseen jonain päivänä syrjäyttää toistokontruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN produktiivisten 
ilmausten muodostamismallina, takuuvarmaa on, että taajakäyttöiset temporaaliset fraasit 
(päivästä päivään jne.) jäävät muistoksi konstruktiosta pikemminkin kuin satunnaisesti esiinty-
vät uudet tulokkaat (hissistä hissiin). 
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 Nenonen (2002: 169) on todennut, että tiettyjä sanoja ja sanakantoja käytetään kielessä 
aina uudestaan erilaisissa merkityksissä ja muodoissa, eli ne tällä tavoin ”produktiivisempia” 
kuin toiset. Taajakäyttöisyys liittyy myös ilmauksen merkitykseen: taajakäyttöinen ilmaus on 
usein myös polyseeminen (ks. P. Leino 1993). 
 Taajaan toistuvat lekseemeillä on laaja edustus myös toistokonstruktioissa. Mitä laajempi 
on sanan morfologinen perhe, sitä enemmän sana muodostaa myös fraaseja. Tällaisesta sanasta 
käy esimerkiksi päivä. Se on lekseeminä kaikissa sanatyypille mahdollisissa konstruktioissa, ja 
lisäksi kaikki ilmaukset ovat fraasiutuneita: päivästä päivään, päivästä toiseen, päivä päivältä, 
päivä päivän jälkeen, päivä toisensa jälkeen. Tämän lisäksi sana päivä esiintyy myös johdoksis-
sa, jotka ovat toistoilmausten merkityssukulaisia: päivisin, päivittäin. 

3 Diagrammaattisesta ikonisuudesta merkityksiin ja käyttöön 

Kielellinen toisto perustuu ennen muuta diagrammaattiseen ikonisuuteen (ks. erit. jakson IV 
lukua 1). Ikonisuus on asteilmiö, ja toiston tehtäviä toistokonstruktiossa voi lähestyä siltä 
kannalta, kuinka havaittavasti toiston tehtävä motivoituu diagrammaattisesta ikonisuudesta. 
Kyse on siitä, kuinka suora yhteys on kielellisen rakenteen ja kielenulkoisen maailman välillä. 
 Tämän yleisen periaatteen lisäksi voi erottaa toiston semanttiset ja pragmaattiset tehtävät, 
joista edelliset kuuluvat läheisemmin kielisysteemiin ja jälkimmäiset reaalistuvat käyttötilan-
teessa. Tässä puheena olevat semanttiset tehtävät viittaavat paljolti samanlaisiin ilmiöihin kuin 
Regierin (1998: 2) ikonisuuden semanttiset laajentumat (en semantic extension). Semanttisia 
tehtäviä voi pitää ensijaisina ainakin sikäli, että monet pragmaattiset ilmiöt vaikuttavat rakentu-
van semanttisen systeemin ”päälle” tai suorastaan motivoituvan perusmerkityksestä. Sanomatta-
kin selvää on, etteivät nämä jakolinjat ole vedenpitäviä. Esimerkiksi verbintoisto vaikuttaa 
ensijaisesti aspektiin, mutta toisaalta ilmauksia käytetään myös affektisesti. 
 Toistokonstruktiossa oleva toisto on syntaktista peräkkäistoistoa tai ei-peräkkäistä 
syntaktista toistoa (ks. jakson III lukua 1.1). Toistuvan leksikaalisen aineksen väliin voi sijoittua 
morfeemi (ukko kuin ukko) tai sanat voivat olla peräkkäin. Tosin peräkkäistoistossakin sanaan 
voi liittyä sijamorfeemi (päivästä päivään). Kaikkia tapauksia yhdistää kuitenkin se, että 
konstruktion muuttujat ovat peräkkäin, sijoittuipa niiden väliin morfeemeita tai ei. 
 Isomorfisuusperiaatteen mukaan lyhyillä syntaktisilla toistorakenteilla on yhteneväisiä 
funktioita kielen käytössä ja toisaalta taas sama syy voi motivoida toiston käyttöä eri rakenteissa. 
Yksittäisten konstruktioiden rakenteelliset piirteet voi täten jättää toiston tehtäviä havainnollis-
tavassa kaaviossa huomiotta ja tarkastella yleisesti syntaktista toistoa, jossa toistuu sama sana tai 
kanta (= leksikaalinen aines). Kutsuttakoon tällaista abstraktiota toistodiagrammiksi. 

 
TOISTODIAGRAMMI: leksikaalinen ainesi + leksikaalinen ainesi  

            
 

SEMANTTISET ILMIÖT  PRAGMAATTISET ILMIÖT 
 
   aspekti      emfaasi 
   distributiivisuus    affektisuus 
   intensifiointi    ekspressiivisyys     
   superlatiivisuus     
   kvantiteetti      
     
 

Käyn seuraavaksi läpi sen, miten toistokonstruktiot ja niiden tehtävät liittyvät näihin ilmiöihin.  
Minkälaisia tehtäviä toistolla on tämän työn valottamana? 
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3.1 Semanttisia tehtäviä 

3.1.1 Toisto muuttaa ilmauksen aspektin  

Kun ilmauksessa oleva toisto liittyy verbiprosessin tulkintaan, sen perustehtävä liittyy aspektiin. 
Prosesseihin liittyvää toistoa on verbin ja adverbin toistaminen. Verbin ja adverbin toistaminen 
on prototyyppistä diagrammaattista ikonisuutta, koskapa toisto temporaalistaa ilmausta eli 
tilanne kuvataan pitkäkestoisena. 
 Verbintoistoon osallistuvat tyypillisesti imperfektiiviset, dynaamiset, duratiiviset verbit 
(juosta, kävellä, laulaa) eli verbit, jotka hahmottavat rajaamattoman, aktiivisen toiminnan, jolla 
on selvä kesto. Toisekseen toistoilmauksia muodostuu imperfektiivisistä, dynaamisista, semel-
faktiivisista verbeistä (lyödä, kysyä). Tällaiset verbit hahmottavat puolestaan rajaamattoman, 
aktiivisen toiminnan, joka on kuitenkin toisaalta eräänlainen sykli, sillä toiminta koostuu 
periaatteessa yhdestä rupeamasta. 
 Verbintoisto muuttaa tilanteen aspektitulkinnan. Kummankin toistoon osallistuvan 
verbiryhmän ilmaukset ovat dynaamisia ja imperfektiivisiä (ateelisia), ja toiston funktion 
kannalta ratkaiseva ero on duratiivisuus ja semelfaktiivisuus. Kun duratiivinen verbi toistuu, 
ilmaus alkaa osoittaa kontinuatiivisuutta: Seppo laulaa ~ Seppo laulaa ja laulaa. Konstruktion 
KASVAA KASVAMISTAAN tyypillinen lekseemi on muutosverbi, joka kohdistaa muutoksen 
subjektiin: Seppo kasvaa ~ kasvaa kasvamistaan. 
 Konstruktio KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN on aspektiltaan samanlainen kuin 
konstruktio KASVAA KASVAMISTAAN. Toisaalta sillä on yhteys distributiivisuuteen ja iteratiivi-
suuteen. Ilmaus näet hahmotetaan oikeastaan toistuvina sykleinä ja tilasiirtyminä pikemminkin 
kuin tasajatkuisena tilana: korostaa korostamasta päästyään ’siirtyä korostamisen tilasta uuteen 
korostamisen tilaan’. Jos taas semelfaktiivinen verbi pannaan rinnastusrakenteeseen, tekeminen 
vaihtuu semelfaktiivisesta iteratiiviseksi (Seppo lyö ~ Seppo lyö ja lyö). Verbintoiston tehtävät 
aspektin kannalta voi siis tiivistää seuraavasti. 
 

DURATIIVISUUS   ––>  KONTINUATIIVISUUS 
SEMELFAKTIIVISUUS  ––>  ITERATIIVISUUS 

 
Konstruktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ intensifioi verbiprosessia (etsimällä etsiä ’etsiä oikein urakal-
la’), mutta silläkin on yhteys teon pitkäkestoisuuteen: Hän etsi etsimällä parantamisen varaa 
’etsiminen kesti pitkään’. 
 Kontinuatiivisuus ja muutos liittyvät verbintoistorakenteissa sillä tavalla läheisesti 
yhteen, että sekä konstruktiossa KASVAA KASVAMISTAAN että konstruktiossa V ja V esiintyy usein 
muutosverbi (ks. jakson V lukua 15 ja jakson VI lukua 1.1.3): kasvaa, vähetä, nousta, suureta, 
oheta, kaventua. Tällöin ilmausten merkitys on läheinen, ja niiden ero on lähinnä syntaktinen.  
 
  Käsite ihminen ohenee ohenemistaan ja häipyy vähitellen kokonaan. 
  Käsite ihminen ohenee ja ohenee ja häipyy vähitellen kokonaan. 
 
Adverbit määrittävät verbiä ja toimivat verbin täydennyksinä ja määritteinä. Niiden toisto 
vaikuttaa verbiprosessin tulkintaan. Adverbin uudelleen toistosta on syntynyt fraasi uudelleen ja 

uudelleen, ja se tekee ilmauksesta iteratiivisen: Törmään uudelleen ja uudelleen eräisiin 

perusväittämiin. Komparatiivisen adverbin toisto toimii aspektin kannalta samoin: Pikku karhu 

pomppasi korkeammalle ja korkeammalle. Komparatiivimuotoisen adjektiivimääritteen toistokin 
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voi aiheuttaa muutoksia aspektitulkinnassa: Valtionhallinnossa siirrytään suurempiin ja 

suurempiin yksiköihin. 
 
Distributiivisuus ja aspekti 
 
Distributiivisia ilmauksia on monissa substantiivin toteuttamissa sijapredikaattikonstruktioissa: 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN, OVELTA OVELLE, PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ, ILTA ILLAN jälkeen ~ perään, ILTA 
toisensa jälkeen ~ perään, SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa ja TALO TALON vieressä. Konstruk-
tion KÄSI KÄDESSÄ fraasit ovat distributiiveja pois lukien kaikki kaikessa: käsi kädessä, vieri 

vieressä, kylki kyljessä, vieri viereen ja kylki kylkeen. Distributiivisia ovat myös tietyt yksittäiset 
fraasit, joiden lekseeminä on substantiivi tai parissa tapauksessa pronomini: rinta rinnan, aika 

ajoin, paikka paikoin, perä perää, tämän tästä ja tuon tuosta(kin). 
 Distributiivisuus ei ole varsinainen aspektitermi, mutta distributiivisuudella on välillinen 
yhteys iteratiivisuuteen ja kontinuatiivisuuteen. Yhteys iteratiivisuuteen motivoituu ennen 
kaikkea siitä, että distributiiviset ilmaukset viihtyvät liikettä ilmaisevissa lauseissa. 
 Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN etappimainen hahmotus (A1 ––> A2 —> A3 —> A4 ––> 
A5...) syntyy tyypillisesti silloin, kun konkreettinen spatiaalinen liike jakautuu osakäsitteistyksi 
imperfektiivisessä tilanteessa: Värvääjät kulkevat teltasta telttaan. Toisaalta konstruktion 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN sisältämä liike voi hahmottua myös kahden pisteen väliseksi kiertoliikkeen 
kaltaiseksi siirtymäksi, jossa päätepisteiden välinen liike toistuu useita kertoja: Soittajat 

käyttävät jousta päästä päähän. Muun muassa tällaisissa lauseissa distributiivisuus lähenee 
iteratiivisuutta. 
 Verbintoistoon perustuvien ilmausten ja sijapredikaattikonstruktioiden välille on 
muodostunut työnjako. Verbit eli prosessia ja sen laatua kuvaavat elementit ilmentävät aspektia, 
kun taas substantiivilähtöiset ilmaukset toimivat ilmauksessa adverbiaalimääritteinä ja adverbi-
aalitäydennyksinä ja ne paremminkin kuvaavat käsitteistyksen laatua, distributiivisuutta. Tätä 
voi havainnollistaa seuraavan esimerkkisarjan avulla. 
 
 Värvääjä kulkee teltasta telttaan.  = distributiivisuus 
 Värvääjä kulkee ja kulkee.   = kontinuatiivisuus 
 Värvääjä kulkee ja kulkee teltasta telttaan. = kontinuatiivisuus + distiributiivisuus 
 
Myös verbintoistorakenteiden sisällä voi havaita konstruktioittain eriytynyttä käyttöä. Konstruk-
tioiden V ja V, KASVAA KASVAMISTAAN ja KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN subjekti voi 
olla agentiivinen, ja niinpä eri ilmaustyypit voivat esiintyä periaatteessa identtisessä lausekon-
tekstissa (pragmaattiset implikaatiot on jätetty huomiotta).    
 
 Ministeri puhuu ja puhuu veronkevennyksistä.   = kontinuatiivisuus 
 Ministeri puhuu puhumistaan veronkevennyksistä.  = kontinuatiivisuus 
 Ministeri puhuu puhumasta päästyään veronkevennyksistä. = kontinuatiivisuus  
         (+ distributiivisuus) 
 
Konstruktiot V ja V ja KASVAA KASVAMISTAAN ovat aspektin kannalta siedettävän samankaltai-
sia, vaikkakaan eivät käytöltään yhteneväisiä. Konstruktiossa KOROSTAA KOROSTAMASTA 

PÄÄSTYÄÄN sitä vastoin on distributiivinen leima, sillä tekorupeamat hahmottuvat tavallaan 
erillisiksi. 
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3.1.2 Intensifioiva toisto  

Intensifiointi on kielellinen keino, joka voimaperäistää tekoa tai lisää ominaisuuden astetta. Se 
koskee verbejä, joiden ilmentämän toiminnan intensiteetti suhteessa aikayksikköön voi kasvaa 
(esim. juosta, lyödä) ja vastaavasti tällaisia prosesseja luonnehtivia adverbeja (juosta nopeasti ~ 

hyvin nopeasti). Relatiivisten adjektiivien ominaisuuden aste voi vaihdella (kaunis ~ hyvin 

kaunis). Intensifioiva toisto on vastaavasti teon voimaperäisyyden tai ominaisuuksien asteen 
kasvattamista elementin toiston avulla. 
 Adjektiivin toisto on tyypillistä intensifiointia; adjektiivikonstruktioita ovat PIENEN PIENI, 
TUTTUAKIN TUTUMPI ja SUURISTA SUURIN. Intensifiointi liittyy adjektiivikonstruktioihin ainoas-
taan periaatteellisena yhteisenä nimittäjänä, ja konstruktioiden käyttö poikkeaa muun muassa 
syntaktisesti toisistaan melkoisesti (ks. jakson V lukuja 11,12 ja 13). Fraasin pienen pieni avulla 
voi havainnollistaa adjektiivin ja astemääritteen toiston yhteyttä. 
 

  Pienen pieni veturi se aamulla kerran. 
  Hyvin hyvin pieni veturi se aamulla kerran 
 
Pienen pieni on fraasi ja se pitää toistorakenteista valtaa adjektiivimääriteasemassa. Niinpä 
ilmaus Pieni pieni veturi se aamulla kerran on toki sinänsä mahdollinen, mutta se on marginaa-
lisempi, koska genetiivissä oleva konstruktio on vakiintunut tähän syntaktiseen asemaan. 
Astemääritteen toiston avulla voi intensifioida (hyvin hyvin), mutta tällöin lähtökohtana on jo 
intensifioitu ilmaus (hyvin pieni). 
 Astemääritteen käytön (hyvin pieni) ja adjektiivin toiston (pienen pieni) välillä on 
retorinen ero. Toisto on keinona lyyrisempi, perustuuhan se soinnutteluun. Lisäksi sitä käytetään 
muun muassa ekspressiivis-affektisessa tehtävässä osoittamassa myötätuntoa ja hellittelyä. 
Tällöin ilmaisua ryyditetään usein myös prosodisilla piirteillä. 
 Konstruktio NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ intensifioi verbiprosessia. Pääverbi saa konstruktiossa 
vahvistuksekseen saman sanan MA-infinitiivin adessiivin, joka toimii konstruktiossa kuvaannol-
lisesti ajateltuna instrumenttina, joka lisää teon voimaperäisyyden astetta: tehdä taloa tekemällä 
’tehdä suurella intensiteetillä’. 
 Niin kuin aiemmin totesin, konstruktiot V ja V ja KASVAA KASVAMISTAAN ovat aspektin 
kannalta siedettävän samankaltaisia. Niitä yhdistää myös se, että lekseeminä on tyypillisesti 
muutosverbi, jossa subjekti on paremminkin muutoksen kohteena kuin tekijänä: rikollisuus 

kasvaa ja kasvaa ~ kasvaa kasvamistaan. KOROSTAA KOROSTAMASTA PÄÄSTYÄÄN-konstruktio 
on järkiäänkin erilainen, sillä sen verbi on transitiivinen. Agentiivinen tekijä pitää toimintaa 
käynnissä, mikä vaikuttaa ilmauksen käyttömahdollisuuksiin. 
 Intensifiointi ei tähän tutkimukseen omaksutun käsityksen mukaan koske olioita eikä 
niiden välisiä relaatioita. Toisaalta muutamat substantiivikantaiset fraasit esiintyvät tyypillisesti 
kopulalauseessa, jolloin ne välittävät kuvan olioiden tiukasta kontaktista, eli ne tavallaan 
”intensifioivat” spatiaalisen tilan miehittymistä. Fraasi vieri vieressä kytkee olioita kontaktiin, ja 
se manipuloi tyypillisesti rajaamatonta monikollista joukkoa, mikä näkyy morfosyntaksissa NP:n 
partitiivisijana: Viinakauppoja on slummialueilla vieri vieressä. Tällöin korostuu olioiden 
välinen spatiaalinen tiiviys ja olioiden suuri määrä ’paljon olioita aivan kiinni toisissaan’. 
 Vieri- ja kylki-ilmauksiin kuuluu myös kaksi tulosijaista fraasia, vieri viereen ja kylki 

kylkeen. Kumpikin ilmaustyyppi intensifioi tilaa ’aivan vierekkäin’: Vanhan Rauman vieri 

viereen rakennetut puutalot. Fraasi kylki kylkeen on vastaavalla tavalla fraasin kylki kyljessä 
tulosijainen vastine. Kylki kylkeen hahmottaa luonnostaan sikäli läheisen kontaktin, että oliot 
ovat kosketuksissa toisiinsa: kylki kylkeen rakentamisesta tulee asukkaille tuntuvia säästöjä. 
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3.1.3 Superlatiivisuuden ilmaiseminen 

Leksikaalisen toiston avulla voi ilmaista superlatiivisuutta eli sitä, että tarkasteltavan ominai-
suuden aste on luonnehdittavalla suurempi kuin muilla kyseisen vertailujoukon jäsenillä. Fraasi 
kaikki kaikessa ja konstruktio KUNINGASTEN KUNINGAS ilmaisevat superlatiivisuutta. 
 
  Max Weber on sosiologien sosiologi ’arvostetuin, tärkein sosiologi’ 
  Max Weber on sosiologialle kaikki kaikessa ’tärkein henkilö sosiologian oppialalle’ 
 
Superlatiivimuotoinen adjektiivi esiintyy ekvatiivilauseessa luonnehtimassa subjekti-NP:n 
tarkoitteen ominaisuuksia: Max Weber on paras ~ paras sosiologi. Konstruktia kaikki kaikessa 
ja konstruktion KUNINGASTEN KUNINGAS toteutumia yhdistää syntaktisesti se, että myös ne 
esiintyvät tyypillisesti kopulalauseissa: ilmaukset predikoivat subjektina toimivan NP:n ominai-
suuksia. Ilmaisukeinojen yhteys käy ilmi esimerkkiparista.  

3.2 Pragmaattisia tehtäviä 

3.2.1 Emfaattinen toisto 

Emfaattinen toisto on toiston käyttöä retorisena korostuskeinona. Puhuja antaa jollekin kielelli-
selle elementille tai sekvenssille muita suuremman huomioarvon toistamalla sen. Emfaattinen 
toisto tähtää muun muassa vakuutteluun, sanottavan tähdentämiseen kuulijalle, merkitysalan 
rajoittamiseen ja painokkuuden lisäämiseen. Sanottavan korostaminen ja paisuttelu pohjaavat 
periaatteessa diagrammaattiseen ikonisuuteen, joskaan eivät aivan yhtä läpinäkyvästi kuin 
seuraavassa luvussa käsiteltävä kvantiteetin ilmaiseminen toiston avulla. 
 Emfaattinen toisto sijoittuu ekspressiivisen ja affektisen toiston lähimaastoon, eikä sitä 
voi aina erottaa omaksi ilmiökseen. Ekspressiivinen toisto on läheisemmin kerrontaa elävöittävä 
keino kuin emfaattinen toisto, joka reaalistuu usein emfaattisina erillisrakenteina. Toisaalta 
emfaasin erottaa affektista se, että emfaasin avulla pyritään vaikuttamaan kuulijaan, kun taas 
affekti ilmentää puhujan suhtautumista asiantilaan, puhetilanteeseen jne. 
 Konstruktio EI TIPAN TIPPAA eli kieltohakuinen toistokonstruktio emfaattiseen tehtävään 
sorvautunut erikoisrakenne, joka korostaa NP-paljouden puutetta tai vähäisyyttä tyypillisesti 
suhteessa odotusarvoon: Kämmenissä ei ole känsän känsää, vaikka käsiä ei ole säästelty eikä 

hoidettu muulla kuin vedellä ja saippualla. Ilmaustyyppiä käytetään muun muassa vakuutteluun. 
 Monissa konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN fraasien käytöissä on emfaattinen leima, mikä 
tuo esiin myös emfaasin yhteyden distributiivisuuteen. Tällöin voi korostua esimerkiksi teon 
totaalisuus, pitkäkestoisuus tai loppumattomuus:  
 
  Virsikirjan ehtii laulaa kolmen päivän aikana kannesta kanteen.  
  On mahdollista luoda mainetta kiertämällä lavoja ikuisesta ikuiseen. 
  Afganistan ajautuu kurjuudesta kurjuuteen.  
 
Myös esimerkiksi tekemisen fyysistä uuvuttavuutta voidaan korostaa toistofraasin avulla: Näin 

vaelsimme päivästä päivään pitkin Babylonin tietä. Konstruktio LAATUA ja vain LAATUA on 
sikäli emfaattinen, että se rajaa tulkintaa eksklusiivisesti: ’vain x eikä mitään muuta’: Ylen pitää 

tarjota laatua ja vain laatua. 
 Konstruktio PELLE mikä PELLE esiintyy vuorossa, lausumassa, lauseessa NP:n ominais-
piirteet vahvistavana loppupäätelmänä tai yhteenvetona, jolloin se on emfaattinen: Älä kauniste-

le, valhe mikä valhe. Konstruktio TEHTY mikä TEHTY vahvistaa teon tai toiminnan peruuttamat-
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tomuuden, ja se voi toimia eräänlaisena loppupäätelmänä samaan tapaan kuin konstruktio PELLE 
mikä PELLE: TuTon voittomaali ei ollut maali, vaan maalivahti Jan Lundellin hanskan alle 

päätynyt tolppalaukaus. Mutta tuomittu mikä tuomittu. 
 Sanojen jos ja kun muovaamilla konstruktioilla on tautologista käyttöä, ja nämä käytöt 
liittyvät paljolti emfaasiin. Konstruktio jos V (niin) V on emfaattiseen tarkoitukseen kehkeytynyt 
syntaktinen rakenne, jossa jos-lausetta seuraa niin-sanalla alkava tautologinen, emfaattisesti 
vahvistava päälause: 
 
  Jäätteenmäki: Jos luottamus menee, se menee, ja minulta se on mennyt;  
  Jos äänestäminen ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. 
 

Myös konstruktio kun V V on hyvin emfaattinen. 1. persoonan käytössä se itsepintaistaa ja 
pidättää oikeuden teon toteumishetkeen puhujalla: Kun menen naimisiin, menen naimisiin. 
Asiasubjektillinen 3. persoonan taas korostaa teon tai olotilan vääjäämättömyyttä: Kun on joulu, 
niin on joulu: paista, akka, toinenkin silakka. 

3.2.2 Kvantiteettia osoittava toisto 

Kvantiteettia eli määrää ja paljoutta osoittava toisto perustuu suoraan diagrammaattiseen 
ikonisuuteen. Se on kielenulkoisten entiteettien määrän tai paljouden osoittamista kielellisen 
elementin toiston avulla. Se on eräänlaista määrän imitointia, koska toistoon osallistuvien 
kielellisten elementtien määrä kuvastaa usein ainakin suuntaa antavasti fyysisen maailman 
entiteettien määrää, toiminnan toistuvuutta jne. 
 Konstruktiolla X ja X on käyttötapa, joka ilmaisee kvantiteettia ja jonka avulla koroste-
taan paljoutta ja runsautta sekä olioiden määrää ja laajuutta. Paljouden korostamiseen käytetyssä 
toistossa voivat esiintyä usean sanaluokan sanat esim. substantiivit, kvanttorit ja adjektiivit:  
 
  Kaikki tulee työn, työn ja työn kautta 
  Rungot maatuvat toistensa päälle satojen ja satojen kilometrien alueella. 
  Niistä löytyy yhä uusia ja uusia puolia. 
 
Fraasi uudelleen ja uudelleen – vaikka se määrittääkin periaatteessa verbiprosessia – on 
yhteydessä NP-paljouden osoittamiseen: Liikuntaa käsittelevässä kirjallisuudessa törmää 

uudelleen ja uudelleen eräisiin perusväittämiin. 
 Konstruktio X X ja vielä kerran X, X ja taas X ja LAATUA ja vain LAATUA ovat emfaatti-
sia. Konstruktiossa X X ja vielä kerran X on kolme leksikaalista muuttujaa ja vakiona jakso ja 

vielä kerran: Ei, ei ja vielä kerran ei saappaille. Vakio on emfaasin kannalta merkittävä. Se 
sävyttää ilmausta (’päälle päätteeksi vielä kerran’) ja tekee siitä painokkaan. Konstruktio X ja 

taas X korostaa määrää: Olen joutunut lukemaan satoja ja taas satoja sivuja kapulakielisiä 

selvityksiä. Konstruktio LAATUA ja vain LAATUA tähdentää rajaamalla tulkintaa. Ylen pitää 

tarjota laatua ja vain laatua. 

3.2.3 Affektinen toisto 

Affektinen toisto tarkoittaa sitä, että puhuja osoittaa toiston avulla suhtautumistaan puhetilantee-
seen, propositioon, keskusteluun osallistujiin jne. Kyse on tyypillisesti tunnereaktiosta ja sen 
ilmentämisestä. Affektia luova toisto ei ole autonominen ilmiö, vaan siihen liittyy monia sekä 
rakenteellisia että prosodisia keinoja, esimerkiksi sävypartikkeleiden käyttöä. Affektisia 
merkityksiä luovat myös puheen sävelkulku, rytmi, puhenopeus ja äänensävyn vaihtelut. Koko 
syntaktisen toiston kenttää tarkasteltaessa nousee esiin kaksi keskeistä affektisen toiston muotoa, 
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nimittäin erilaiset konsessiivi-ilmaukset ja toisaalta erilaiset arvottavat suhtautumiset proposi-
tioon. 
 Konsessiivisuus eli myönnyttely on harvoin neutraalia, ja siihen liittyy usein välinpitä-
mättömyyden osoittamista. Välinpitämättömyys näkyy samantekevyyden asenteena, jolloin 
ihminen on piittaamaton teon, toiminnan tai tapahtuman seurauksista taikka ainakin osoittaa 
sallivansa puhuteltavan tai puhetilanteen ulkopuolisen tahon toiminnan. 
 Samantekevyyden ilmaisujen tulkinta liittyy olennaisesti siihen, kuka puhuu, mistä ja 
kenelle. Persoona on avainsasemassa ilmausten tulkinnassa. Kyse on puhujan näkökulmasta 
asiaintilaan, usein siltä kannalta, minkälaisena kokijana puhuja tahtoo näyttäytyä toisten silmissä 
puhetilanteessa. Välinpitämättömyyden osoittamiseen ovat erikoistuneet tietyt ilmaustavat 
konstruktioista X mi- X, X kuin X, V jos V ja V kun V. 
 2. persoona kohdistaa sanottavan vastaanottajaan puhetilanteessa. Tällainen ilmaustyyppi 
ottaa kantaa teon sallittuuteen: se myönnyttelee vastaanottajan tekoa, Noh, sinä uskot mitä uskot. 
 3. persoonan ilmaukset muodostavat oman ryhmänsä. Konstruktio V jos V ilmaisee 
tulevan tapahtuman hypoteettisena (Kala syö jos syö), ja se on lähellä fatumrakenteen merkitystä 
’kohtalon oikusta’: tulee jos on tullakseen. Konstruktio V mi- V on uhitteleva, ja uhittelevaa 
sävyä viestittävät varsinkin fraasit: 
 
  Nyt mie veän piän täyteen maksaa mitä maksaa. 
  Yritetään ainakin, kävi miten kävi. 
 
1. persoonan samantekevyyden ilmaukset ovat itsepintaistavia. Tällöin puhuja on välinpitämätön 
yleisön reaktioista ja ottaa päätösvallan teon toteuttamisesta itselleen: 
 
  Teen mitä teen, se on yhdentekevää. 
   Minä tulen jos tulen. 
   Sanoin kotona, että tulen kun tulen. 
   Kun menen naimisiin, menen naimisiin.  
 
Toisaalta välinpitämättömyys voi ilmentää kielenkäyttäjän asennetta kokijana: Lihaa ku lihaa, 

ku nälkä on. Sanoja mahtailee: hän ottaa vastaan sen, mitä sattuu tulemaan. Tilanteessa ei ole 
tosiasiallisia vaihtoehtoja. 
 Arvottamiseen liittyy hyvin monenlaisia toistorakenteita. Raamatullinen konstruktio 
SAVIASTIA SAVIASTIAIN JOUKOSSA on vähättelyn prototyyppi: Koira koirien joukossa ja sillä 

siisti! Rinnastustoistoon liittyy kahden NP:n ominaisuuksia vertaava ja arvottava käyttötapa: 
Onhan ero miehen ja miehen välillä. Toinen mies(tyyppi) on ominaisuuksiltaan mieluisampi 
kuin toinen. 
 Paheksunnan keinot ja lähteet ovat monet. Kielenkäyttäjän paheksuva asenne kumpuaa 
tyypillisesti siitä, että teko, tapahtuma tai toiminta kestää pitkään taikka toistuu usein. Tämä ei 
ole puhujan mielestä suotavaa: 
 
  Toimitus kesti ja kesti, jopa neljäkin tuntia. 

 Nyt keskustellaan keskustelemasta päästyä, mutta siitä puuttuu oikea arvojärjestelmä, 
arvohierarkia.  

 
Myös esimerkiksi seuraavanlainen ja-rinnastustoiston tapaus paheksuu, Tärkeintä täällä on vain 

raha ja raha. 
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3.2.4 Ekspressiivinen toisto  

Ekspressiivisyys tarkoittaa sellaisia retorisia keinoja, jotka luovat sanontaan ”ilmauksellisuutta”, 
ja ekspressiivinen toisto vastaavasti tässä tarkoituksessa käytettäviä toistoilmauksia. Ilmiö kattaa 
myös puheenaihetta ja kerrontaa elävöittävän kuvailun ja retorisen maalailun. Termi on osin 
päällekkäinen emfaattisen ja intensifioivan toiston kanssa. Kerronnan dramatisointi voidaan 
myös lukea ekspressiivisyyteen, joskin siinä on myös esimerkiksi affektisia piirteitä. 
 Ekspressiivisyys liittyy joihinkin konstrukteihin luontaisesti. Pariin konstruktion X ja X 
fraasiin on kiteytynyt ekspressiivinen merkitys: siinä ja siinä, juuri ja juuri kuvailevat per se 
hilkulla- tai täpärälläoloa. Teon toteutumisen ja toteutumattomuuden rajalla tasapainoilu 
vahvennetaan usein puheessa vielä prosodialla. Hilkullaolon kuvailuun käytetään myös kon-
struktiota V kuin V-kin: Pallo meni kuin menikin maaliin. 
 Ekspressiivisyys on sikäli hankala tutkimuskohde, että se on harvoin segmentoitava, 
rakenteellinen ilmiö. Prosodiset eli muut kuin äänteisiin ja äänneyhdistelmiin liittyvät puheen 
ilmiöt ovat tunnetusti keskeisiä ilmauksellisuuden virittäjiä. Näitä ovat lausuman intonaatioon 
eli sävelkulkuun, rytmiin, äänteiden kestoon, puhenopeuteen ja äänensävyyn liittyvät piirteet. 
Prosodiset piirteet jaksottavat puhetta ja ilmaisevat merkityksiä, kuten affektia. 
 Ekspressiivisyyttä voidaan toteuttaa puhutussa kielessä, varsinkin kuvailussa ja kerron-
nassa äänenkäyttöön liittyvillä piirteillä, joita toistorakenteen käyttö lisäksi ryydittää. Esimerkik-
si deminutiivivuutta voi korostaa ääntämällä toistokonstruktin korkealta sävelkorkeudelta ja 
hidastaen: Tossussa on pienen pieni terävä lasten lelu. Möreä ääni toistoon yhdistettynä voi 
suurennella: suuri suuri karhu. Imperfekti on tyypillinen kerronnan tempus, ja V ja V-
imperfektikonstruktio on tyypillinen kerrontaa dramatisoiva keino: Kohonen teki aivan hirmui-

sesti laboratoriokokeita, teki ja teki eikä tahtonut lopettaa ollenkaan. 

4 Muita havaintoja 

4.1 Konstruktion ja konstruktien rooli kategrioinnissa  

Skeeman ja prototyypin suhde ja rooli kategorioinnissa on herättänyt vilkasta keskustelua (ks. 
jakson III lukua 2). Toistokonstruktiot tuovat oman kiinnostavan lisänsä tähän ilmausten 
muodostamisen peruskysymykseen. Prototyyppi voi olla luokan edustava toteutuma, jolloin 
muut jäsenet liitetään luokkaan sen perusteella, että niissä havaitaan yhtäläisyyksiä prototyypin 
kanssa. Toisaalta prototyyppi on skemaattinen esitys luokan ytimestä, jolloin se kattaa luokan 
edustavat jäsenet. 
 Langacker (1987: 371; 1991: 271–272) korostaa sitä, että luokittaa voi periaatteessa sekä 
prototyypin että skeeman avulla ja että nämä kaksi luokitustapaa kuuluvat yhteen ja ovat 
paremminkin yhtenäisen ilmiön eri puolia. Prototyyppiin perustuvassa luokittelussa muut 
elementit liitetään kategoriaan sen perusteella, millaiseksi niiden vastaavuus havaitaan proto-
tyyppiin nähden; jäsenyys perustuu samanlaisuuden asteeseen. Skeema sitä vastoin on abstrak-
tio, yleistys, joka sisältää kaiken sen, mikä on yhteistä luokan jäsenille. Skeema ”sovittaa 
yhteen” spesifisemmät ja yksityiskohtaisemmat luokan toteutumat. 
 Kun nämä ajatukset yhdistää konstruktion produktiivisuuteen ja ilmausten fraasiutumi-
seen syntyy uusien ilmausten synnystä moniulotteinen kuva. Vaikuttaa siltä, että konstruktiot 
tuottavat ilmauksia eri lähtökohdista sen mukaan, mikä on keskeisten ilmausten asema konstruk-
tiossa ja miten laaja sanavaranto voi valikoitua konstruktion lekseemiksi. 
 Esimerkiksi konnektiivikonstruktiot X ja X sekä X mi- X ovat yleiskonstruktioita, toisin 
sanoen niiden lekseemiksi sopivat monen sanaluokan sanat laajalta rintamalta. Tällöin skeema 
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luultavasti toimii merkittävänä tekijänä uusien ilmausten synnyssä, ja taas toisaalta yksittäisten 
kiteytymien merkitys on vähäisempi. 
 Toisekseen esimerkiksi sijapredikaattikonstruktio PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ hahmottuu luultavasti 
eri tavalla. Taajaan toistuvat fraasit (päivä päivältä, vähä vähältä jne.) ovat sikäli merkittävässä 
asemassa, että ne fraasiutuneina ja ”leksikaalistuneina” ilmauksina kannattelevat konstruktiota. 
Juuri niiden rooli on keskeinen ja ne vaikuttavat olennaisesti myös konstruktion pysymiseen 
produktiivisena. 

4.2 Konstruktiosarjoja 

Kiinnostava konstruktioiden anatomiaan ja käyttöön liittyvä ilmiö on lyhyiden toistodiagrammi-
en merkityssukulaisuus niin, että ilmaukset muodostavat konstruktiosarjoja. Sarjojen välillä on 
pieniä merkitykseen ja käyttöön liittyviä eroja. Asian voi ajatella niinkin, että puhujan kommu-
nikatiivisen kompetenssin varastoon kuuluu konstruktiopaletti, josta valikoituu sopiva lausuma 
puhetilanteeseen.  
 Sarjoja voi muodostua periaatteessa kahdella tavalla: joko konstruktion leksikaalinen 
aines esiintyy useassa lähimerkityksisessä konstruktiossa tai vakio vaihtelee samankaltaisessa 
diagrammissa. Ensin mainittu vaihtoehto on sukua tämän jakson luvussa 1.1.2 esitellyille 
ilmiöille produktiivisuudesta, joskin nyt puheena oleva ilmiö voi koskea myös kiteytyneitä 
ilmauksia. 

4.2.1 Sama leksikaalinen aines lähimerkityksisissä konstruktioissa  

Sanasta vieri on muokkautunut ilmaussarja. Semanttisesti läheisiä toisilleen ovat fraasi vieri 

vieressä ja konstruktio TALO TALON VIERESSÄ, ja näiden lisäksi on olemassa vielä olosijaraken-
teen vastineena tulosijainen ilmaus vieri viereen. Sitten on olemassa tietysti myös adverbi 
vierekkäin, joka on kaiken lisäksi selvästi yleisin ja monikäyttöisin näistä samakantaisista 
ilmauksista, sillä se voidaan liittää niin statiivisiin kuin liikettä ilmaiseviin lauseisiin. 
 Kaikki nämä rakenteet ilmaisevat spatiaalista aseman relaatiota, jossa vähintään kaksi 
oliota kytketään symmetriseen suhteeseen toisiinsa nähden. Ilmaustavoilla on kuitenkin merki-
tyseroja, jotka näkyvät myös tyypillisyyksinä myös morfosyntaktissa. Adverbin vierekkäin 
ilmaisema relaatio on väljä, eikä se spesifioi kytköksen tarkemmin: taloja vierekkäin ’olioita 
symmetrisessä suhteessa ylimalkaan’. Sitä vastoin fraasi vieri vieressä saa toisenlaisen hahmo-
tuksen. Se manipuloi, kaiketi tyypillisesti, rajaamatonta monikollista joukkoa, mikä näkyy 
morfosyntaksissa NP:n partitiivisijana, taloja vieri vieressä. Tällaisissa ilmauksissa korostuu 
olioiden välinen spatiaalinen tiiviys ja olioiden suuri määrä ’paljon olioita aivan kiinni toisis-
saan’. 
 Konstruktio TALO TALON VIERESSÄ ja NP:n jälkeen tuleva fraasi vieri vieressä ovat 
sinänsä melko samantyyppisiä, mutta niiden käytössä on muutamia olennaisia eroja. Konstruktio 
TALO TALON VIERESSÄ viittaa yksikölliseen NP:hen, kun taas fraasi vieri vieressä manipuloi 
keskeisessä käytössään monikollista joukkoa. Konstruktio TALO TALON VIERESSÄ on periaattees-
sa kaksikasvoinen, eli se voi hahmottaa kahden olion välisen vierekkäisrelaation, mutta se viittaa 
tyypillisemmin useamman olion monikolliseen paljouteen. Ilmauksesta välittyy kuva, että niitä 
on tilaan nähden tiiviinä muodostelmana. 

4.2.2 Vakio vaihtelee sarjassa 

Vakio voi vaihdella sarjassa niin, että muodostuu sekä rakenteellisesti että semanttisesti 
toisilleen läheisiä lausumia. Havainnollistan tässä kahta sarjaa, yhtä substantiiveista, yhtä 
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verbeistä. Muuta konstruktioiden merkitysukulaisuutta olen käsitellyt kokoavissa katsauksissa, 
enkä palaa siihen enää.  
 Keskeisen sarjan muodostavat konnektiivikonstruktioiden X ja X, X mi- X ja X kuin X 
substantiivi-ilmaukset. Samaan sarjaan kuuluu myös tautologinen predikatiivilause (Pelle on 

pelle). Sarjan konstruktien merkityseroja voi kuvata seuraavasti. 
 
  Pelle ja pelle =  x ja x -responssi, usein affektinen 
  Pelle mikä pelle = emfaattinen toden vahvistava lausuma, tilanneviitteinen 
  Pelle kuin pelle =  konsessiivinen samantekevyyden ilmaiseminen 
  Pelle on pelle =  emfaattinen toden vahvistava lausuma, geneerinen, ei-

tilanneviitteinen 
 
Vakion vaihteluun perustuvia merkityseroja voi muodostua myös VP:n toistoon perustuvissa 
lyhyissä ilmauksissa. Tämäntyyppistä sarjaa havainnollistaa seuraava ilmausjoukko, jossa tekijä 
on 1. persoonassa agentiivisena toimijana. 1. persoonan ilmauksia yhdistää itsepintaisuus: 
puhuja pidättää päätöksen teon toteutumisesta tai ainakin sen toteutumismuodosta itsellään. 
Vastaavanlaisen ilmausrypään voi koota muistakin persoonamuodoista, mutta tällöin tietysti 
myös merkitykset muuttuvat. 
 
 Kerron mitä kerron = faktuaalinen teko, mutta puhuja on välinpitämätön sisällöstä 
 Kerron miten kerron = faktuaalinen teko, mutta teon toteuttamistapa jää avoimeksi 
 Kerron niin kuin kerron = faktuaalinen teko, mutta teon toteuttamistapa jää avoimeksi 
 Kerron kun kerron = faktuaalinen teko, mutta teon toteuttamishetki jää avoimeksi  
 Kerron jos kerron = hypoteettinen teko, päätänvalta teon toteuttamisesta  
   puhujalla 
 
Ilmausten sukulaisuus on mielenkiintoista kielisysteemin kannalta. Kielenkäyttäjällä on ilmaus-
varannossaan kahden lekseemin mittaisia toistokonstruktiosarjoja, joissa kytkevää keinoa 
vaihtamalla saadaan aikaan eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Ilmaisukeinojen yhteys näkyy myös 
kielenkäytössä. Konstruktiot ovat dialogissa indeksikaalisia, eli niiden käyttö on sidoksissa 
edellä esiintyvään lausumaan tai muuten ilmi tulleeseen asiaan. Kaikki konstruktit voivat 
esiintyä itsenäisinä lausumina, mikä kuvastaa toistokonstruktioiden ilmaisuvoimaa kielenkäytös-
sä. Toisaalta ne osoittavat toiston reaktiivisen luonteen: toisto käyttö saa motivaationsa hyvin 
usein jostain kielenkäyttötilanteessa kumpuavasta asiasta. Vastaavanlaisia piirteitä on nähtävissä 
myös toistossa, jota esiintyy vierusparin jälkijäsenessä (joo joo, tulen tulen). 

5 Tutkimuksen anti ja tulevaisuudennäkymät 

Toistokonstruktiot ovat ikkunoita kieleen ja sen moniulotteisuuteen. Ne valottavat toistoa 
kapealta lohkolta, mutta toisaalta niiden kautta pääsee katsomaan melko yllättäviinkin kohteisiin 
ja rakenteellisiin ilmiöihin, myös sellaisiin, joihin ei aluksi tule kiinnittäneeksi huomiota.  
 Tutkimukseni on perusdeskriptio suomen lyhyistä toistorakenteista, ja toiston kvalitatii-
vinen kuvaus on ollut työn keskeinen teema. Toisaalta se on säteillyt myös yleisten kielellisten 
ilmiöiden suuntaan. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi ilmaustyyppien syntaktinen produktiivi-
suus, ilmausten fraasiutumiseen sekä kielellisen kategorioinnin ja ilmausten synnyn väliset 
suhteet. 
 Monta kiintoisaa kysymystä on jäänyt sekä tilanpuutteen että tutkimuksen näkökulman 
vuoksi käsittelemättä. Tällaisia ovat muun muassa monet kielihistoriaan ja kirjakielen syntaksin 
kehittymiseen liittyvät ilmiöt, joista keskeisimpiä ovat toistokonstruktioiden ja muiden vastaa-
vanlaisten rakenteiden kehitys ja toisaalta esiintyminen kirjasuomessa. Monenlaisen konstruk-
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teihin liittyvän vaihtelun selvittäminen olisi myös oma tutkimushaaransa, samoin kuin kontruk-
tioiden käyttö puhutussa kielessä erilaisissa funktioissa. Toisaalta syntaktisen produktiivisuuden 
tarkastelu makrotasolla vaatii myös menetelmien kehittelyä, mihin ei ole ollut tässä mahdolli-
suuksia. Ja tietysti tarvitaan myös mikrotason tutkimusta, jota voi edustaa vaikkapa konstrukti-
oiden prosessoinnin psykolingvistinen testaus. 
 Tutkimuksellani on läheinen yhteys leksikologiaan ja leksikografiaan sekä ennen kaikkea 
fraseologiaan. Kahden syntaktisessa suhteessa olevan sanan liitto on lyhyin askel leksikologiasta 
fraseologiaan, ja tämä työ sijoittuu vaikeakulkuiselle rajavyöhykkeelle. Kieliopillisen ja 
sanastollisen tiedon liukuvarajaisuus on korostunut tässä tutkimuksessa. Miten sanastollinen, 
kieliopillinen ja fraseologinen tieto yhdistetään luettavaksi kuvaukseksi ja käytettäviksi ratkai-
suiksi esimerkiksi sanakirjassa? 
 Vastaus tähän käytännön kysymykseen jää odottamaan tulevaa aikaa. Periaatteessa on 
selvää, ettei fraseologian sanakirjatyön pidä rajoittua luettelointiin, vaan sen tulisi yhdistää 
enakkoluulottomalla tavalla kieliopillista, leksikaalista ja tekstuaalista tietoa sekä yhdistellä 
kvalitatiivista ja kvantitatiivista lähestymistapaa niin, että kielestä muodostuu mahdollisimman 
todenmukainen ja ajantasainen kuva. 
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LIITTEET 

Liite 1. Suomen toistokonstruktioita 

Konstruktion muuttujat eli variaabelit kieliopillisine aineksineen on merkitty KAPITEELILLA ja konstruk-
tion vakiot eli konstantit kursiivilla (tarkempi selostus jakson III luvussa 3.3). 
 
KONSTRUKTIO    KÄSITTELY  ESIMERKKI 

(ellei ilmene konstruktiosta) 
 
PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN    (jakso V luku 1) 
OVELTA OVELTA     (jakso V luku 2) 
PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ     (jakso V luku 3) 
KÄSI KÄDESSÄ     (jakso V luku 4)  
ILTA ILLAN jälkeen ~ perään   (jakso V luku 5.1) 
TAIDE TAITEEN vuoksi    (jakso V luku 5.2) 
SAVIASTIA SAVIASTIAIN joukossa  (jakso V luku 5.3) 
TALO TALON vieressä    (jakso V luku 5.4) 
POTUT POTTUINA    (jakso V luku 6) 
SILMÄ SILMÄSTÄ    (jakso V luku 7) 
KUNINGASTEN KUNINGAS  (jakso V luku 8) 
EI TIPAN TIPPAA    (jakso V luku 9) 
PIENEN PIENI     (jakso V luku 11) 
TUTTUAKIN TUTUMPI    (jakso V luku 12) 
SUURISTA SUURIN     (jakso V luku13) 
NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ    (jakso V luku 14) 
KASVAA KASVAMISTAAN   (jakso V luku 15) 
KOROSTAA KOROSTAMASTA  
PÄÄSTYÄÄN     (jakso V luku 16) 
 
X ja X      (jakso VI luku 1) 

V ja V     (jakso VI luku 1.1) 
Vprees ja Vprees  (jakso VI luku 1.1.3) Sinä vaan puhut ja puhut    
Vimpf ja Vimpf   (jakso VI luku 1.1.4) Minä yritin ja yritin 
Vperf ja Vprees   (jakso VI luku 1.1.5) Suvussa on ollut ja on rautaisia naisia 
Vimpf ja Vprees   (jakso VI luku 1.1.6) Maatalous nojasi ja nojaa tukiin 

X X ja vielä kerran X  (jakso VI luku 1.2.7) Kiitos kiitos ja vielä kerran kiitos 
X ja taas X    (jakso VI luku 1.2.8) Tuhannet ja taas tuhannet 
X ja vain X    (jakso VI luku 1.2.9) Laatua ja vain laatua 

 
X mi- X     (jakso VI luku 2) 

PELLE mikä PELLE   (jakso VI luku 2.1) 
TEHTY mikä TEHTY  (jakso VI luku 2.2) 
V mi- V    (jakso VI luku 2.3) 

V1.p mi- V1.p    (jakso VI luku 2.3.1) Luen mitä luen, Me ollaan mitä ollaan 
V2.p mi- V2.p    (jakso VI luku 2.3.2) Teet mitä teet, Puhukaa mitä puhutte 
V3.p mi- V3.p    (jakso VI luku 2.3.3) Tulee mitä tulee, Ovat mitä ovat 
V miten V   (jakso VI luku 2.3.4) On miten on 
V kuinka V   (jakso VI luku 2.3.4) Oli kuinka oli 
V niin kuin V  (jakso VI luku 2.3.4) Menee niin kuin menee 
PELASTAA mitä  
PELASTETTAVISSA ON (jakso VI luku 2.3.5) 
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X kuin X     (jakso VI luku 3) 
 MIES kuin MIES  (jakso VI luku 3.1) 
 V kuin V-kin   (jakso VI luku 3.2)  on kuin onkin, meni kuin menikin 

 
Jos-konstruktiot    (jakso VI luku 4) 

V jos V    (jakso VI luku 4.1)  Kerron jos kerron 
jos V niin V    (jakso VI luku 4.2)  Jos kerron niin kerron 

 
Kun-konstruktiot    (jakso VI luku 5) 

V kun V    (jakso VI luku 5.1)  Lähden kun lähden 
kun V V    (jakso VI luku 5.2)  Kun lähden lähden 
kun V niin V    (jakso VI luku 5.3)  Kun lähden niin lähden 
 
 

YKSITTÄISIÄ FRAASEJA (fraaseja on myös produktiivisissa konstruktioissa) 
 
käsi kädessä     (jakso V luku 4.1)  
vieri vieressä    (jakso V luku 4.2) 
kylki kyljessä    (jakso V luku 4.2) 
vieri viereen     (jakso V luku 4.2.3) 
kylki kylkeen     (jakso V luku 4.2.3) 
kaikki kaikessa     (jakso V luku 4.3) 
rinta rinnan     (jakso V luku 10.1) 
aika ajoin      (jakso V luku 10.2) 
paikka paikoin     (jakso V luku 10.2) 
perä perää      (jakso V luku 10.3) 
pikapikaa      (jakso V luku 10.3) 
häthätää      (jakso V luku 10.3) 
tämän tästä      (jakso V luku 10.4) 
tuon tuosta(-kin)    (jakso V luku 10.4) 
loppujen lopuksi    (jakso V luku 10.5) 
kaiken kaikkiaan     (jakso V luku 10.5) 
juuri ja juuri     (jakso VI luku 1.2.10) 
siinä ja siinä     (jakso VI luku 1.2.10) 
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Liite 2. Konstruktioiden toteutumia perusaineistossa 

 
Taulukko I. Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
polvesta polveen             23 
sukupolvesta sukupolveen            22 
laidasta laitaan             17 
päivästä päivään            15  
ikuisesta ikuiseen             14 
päästä päähän             13 
silmästä silmään            10 
suusta suuhun             9 
talosta taloon             8 
suvusta sukuun            7 
iankaikkisesta iankaikkiseen          7 
kaupungista kaupunkiin           5 
kannesta kanteen            3 
kansasta kansaan            3 
kasvoista kasvoihin            3 
kädestä käteen            3 
portista porttiin            3 
vaaleista vaaleihin            3 
ajasta aikaan             2 
huoneesta huoneeseen           2 
illasta iltaan             2 
satamasta satamaan            2 
voitosta voittoon            2 
 
astiasta astiaan, hallituksesta hallitukseen, hämärästä hämärään, kapakasta kapakkaan, 
kirkkaudesta kirkkauteen, kodista kotiin, kolosta koloon, kulmasta kulmaan, kurjuudesta 
kurjuuteen, kurssista kurssiin, kylästä kylään, lapsesta lapseen, lumpusta lumppuun, nokasta 
nokkaan, piirikunnasta piirikuntaan, puskasta puskaan, puusta puuhun, pöydästä pöytään, 
sanasta sanaan, seikkailusta seikkailuun, sängystä sänkyyn, tallista talliin, teltasta telttaan, 
tunnista tuntiin, tuntemattomasta tuntemattomaan, tuvasta tupaan, vaalista vaaliin, vihkosta 
vihkoon, viikosta viikkoon, voimasta voimaan, vuosisadasta vuosisataan, yöstä yöhön 1 (yht. 34) 
 
         Kaikki toteutumat yhteensä 212 
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Taulukko II. Konstruktion PÄIVÄSTÄ toiseen toteutumat sk87-korpuksessa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
paikasta toiseen             7 
vuodesta toiseen            6 
sukupolvesta toiseen            5 
maasta toiseen            3 
päivästä toiseen            3 
viikosta toiseen            3 
kriisistä toiseen            2 
 
elektrodista toiseen, esityksestä toiseen, haastattelusta toiseen, henkilöstä toiseen, hotellista 
toiseen, huoneesta toiseen, ikäpolvista toiseen, ilmaisukielestä toiseen, imusolmukkeesta 
toiseen, istuntokaudesta toiseen, kasarmista toiseen, kasasta toiseen, kaupasta toiseen, 
kirjasta toiseen, kirjoituksesta toiseen, kohteesta toiseen, kokeesta toiseen, korttelista 
toiseen, kunnista toiseen, kuukaudesta toiseen, kääntämistä toiseen, lajista toiseen, 
maanosasta toiseen, minuutista toiseen, murteesta toiseen, näyttelystä toiseen, paraboilista 
toiseen, puolueesta toiseen, salkusta toiseen, sodasta toiseen, sukellusveneestä toiseen, 
suojasta toiseen, taivaanrannasta toiseen, toiminnosta toiseen, vaalipiiristä toiseen, 
vankilasta toiseen, vedestä toiseen, vuosikymmenestä toiseen, vuosituhannesta toiseen, 
yhdestä pisteestä toiseen, yksilöstä toiseen, äärimmäisyydestä toiseen   1 (yht. 48) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  71 
 
 
Taulukko III. Konstruktion PÄIVÄSTÄ PÄIVÄÄN toteutumat sk87-korpuksessa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
päästä päähän             8 
laidasta laitaan             6 
talosta taloon              5 
kädestä käteen             2 
suusta suuhun             2 
 
puskasta puskaan, puusta puuhun, kolosta koloon, hämärästä hämärään, ikuisesta 
ikuiseen, kirkkaudesta kirkkauteen, tuntemattomasta tuntemattomaan   1 (yht. 7) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  30 
 
 
Taulukko IV. Konstruktion OVELTA OVELLE toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
ovelta ovelle             7 
kadulta kadulle            2 
 
ihmiseltä ihmiselle, huipulta huipulle, navalta navalle, sukupolvelta sukupolvelle 1(yht. 4) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  13 
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Taulukko V. Konstruktion OVELTA toiselle toteutumat sk87-korpuksessa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
puolelta toiselle            2 
polvelta toiselle            2 
 
aitaukselta toiselle, asemalta toiselle, ihmiseltä toiselle, harrastajalta toiselle, kieleltä 
toiselle, kirjaimelta toiselle, koiralta toiselle, lääkäriltä toiselle, mantereelta toiselle, näreeltä 
toiselle, ruumisläjältä toiselle, sukupolvelta toiselle, veistokselta toiselle  1 (yht. 13) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  17 
 
 
Taulukko VI. Konstruktion PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
päivä päivältä             35 
vähä vähältä             10 
kohta kohdalta            9 
vuosi vuodelta            9 
kerta kerralta             6 
tapaus tapaukselta            5 
minuutti minuutilta            3 
vaali vaalilta             3 
kuva kuvalta             2 
numero numerolta            2 
sukupolvi sukupolvelta           2 
tunti tunnilta             2 
viikko viikolta            2 
 
askel askelelta, askelma askelmalta, budjetti budjetilta, elokuva elokuvalta, etappi etapilta, 
ilta illalta, kappale kappaleelta, kirjain kirjaimelta, kohortti kohortilta, kortteli korttelilta, 
kuukausi kuukaudelta, lehmä lehmältä, lohko lohkolta, luku luvulta, milli milliltä, otos 
otokselta, pala palalta, pallo pallolta, pensas pensaalta, polvi polvelta, pore poreelta, puu 
puulta, päätös päätökseltä, rooli roolilta, runo runolta, ruutu ruudulta, sekunti sekunnilta, 
siirto siirrolta, säkki säkiltä, vaihe vaiheelta, varvas varpaalta, veto vedolta, vihko vihkolta, 
viipale viipaleelta, vuoropari vuoroparilta, yö yöltä     1 (yht. 36) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  126 
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Taulukko VII. Konstruktioiden ILTA ILLAN jälkeen ja ILTA ILLAN perään toteutumat perusaineis-
tossa. 
 
Konstruktiot ja toteutumat          Määrä 
 
ILTA ILLAN jälkeen 
 
ilta illan jälkeen            4 
vuosi vuoden jälkeen            4 
kerta kerran jälkeen            2 
toinen toisensa jälkeen           2 
 
aalto aallon jälkeen, kysymys kysymyksen jälkeen, leiri leirin jälkeen, maininki mainingin 
jälkeen, mappi mapin jälkeen, peili peilin jälkeen, talvi talven jälkeen   1 (yht. 7) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  19 
 
 
ILTA ILLAN perään 
 
kerta kerran perään            2 
kriisiä kriisin perään, juhla juhlan perään, flunssaa flunssan perään     1 (yht. 3) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  5 
 
 
Taulukko VIII. Konstruktion ILTA toisensa jälkeen toteutumat sk87-korpuksessa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
kerta toisensa jälkeen           15 
yksi toisensa jälkeen             6 
sukupolvi toisensa jälkeen           2 
 
ehdokas toisensa jälkeen, ilmoitus toisensa jälkeen, journalistiryhmä toisensa jälkeen, 
kerrostalo toisensa jälkeen, kierros toisena jälkeen, kuukausi toisensa jälkeen, ministeri 
toisensa jälkeen, myönnytys toisensa jälkeen, opiskelijaryhmä toisensa jälkeen, tavara 
toisensa jälkeen, toinen toisensa jälkeen, verovähennys toisensa jälkeen    1 (yht. 12) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  35 
 
 
Taulukko IX. Konstruktion TAIDE TAITEEN vuoksi toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
taide taiteen vuoksi            4 
tieto tiedon vuoksi            3 
nauru naurun vuoksi            2 
 
asiaa asian vuoksi, elokuva elokuvan vuoksi, kilpailu kilpailun vuoksi, näkyä näkymisen 
vuoksi, tappamiselta tappamisen itsensä vuoksi, täydellisyys täydellisyyden vuoksi, uutta 
uuden vuoksi            1 (yht. 7) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  16 
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Taulukko X. Konstruktion PIENEN PIENI toteutumat perusaineistossa. 
 
 
Toteutuma             Määrä 
 
pienen pieni              5 
suuren suuri             3 
hienon hieno             3 
 
lyhyen lyhyt, ohuen ohut, viisaan viisas         1 (yht. 3) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  14 
 
 
Taulukko XI. Konstruktion NÄKEMÄLLÄ NÄHDÄ toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
näkemällä nähdä            4 
kuulemalla kuulla            3 
etsimällä etsiä            2 
hakemalla hakea            2 
hankkia hankkimalla            2 
pyytää pyytämällä             2 
 
ajamalla ajaa, iloitsemalla iloita, halajamalla halajaa, haluamalla haluta, kiivailemalla 
kiivailla, kiroamalla kirota, kuolemalla kuolla, ryöstämällä ryöstää, tappamalla tappaa, 
tyhjentämällä tyhjentää, varoittamalla varoittaa       1 (yht. 11) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  26 
 
 
Taulukko XII. Konstruktion KASVAA KASVAMISTAAN toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 
 
kasvaa kasvamistaan            6 
kaventua kaventumistaan           3  
vähetä vähenemistään           2 
 
tivata tivaamistaan, hidastua hidastumistaan, kaljuuntua kaljuuntumistaan, laihtua 
laihtumistaan, lähestyä lähestymistään, nousta nousemistaan, oheta ohenemistaan, puhua 
puhumistaan, riutua riutumistaan, tivata tivaamistaan, toistaa toistamistaan, turvota 
turpoamistaan, vapautua vapautumistaan, vaurastua vaurastumistaan, väistyä väistymistään, 
tappaa tappamistaan          1 (yht. 16) 
 
     Kaikki toteutumat yhteensä  27 
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Taulukko XIII. Konstruktion V ja V toteutumat perusaineistossa (muut kuin verbien toteutumat 
taulukossa XIV). 
 
Alakonstruktiot ja niiden toteutumat         Määrä 
 
V prees ja V prees  
 
jatkuu ja jatkuu, lähenee ja lähenee, maalaan ja maalaan, puhun ja puhun, toimii ja toimii 1 (yht. 5) 
 
Vimpf ja Vimpf  
 
jatkui ja jatkui, kesti ja kesti, odotimme ja odotimme, rypistin ja rypistin     1 (yht. 4) 
 
Vimpf ja Vprees  
 
oli ja on             3 
nojasi ja nojaa, pumppasi ja pumppaa, saivat ja saavat       1 (yht. 3) 
 
Vperf ja Vprees 
 
on ollut ja on            2 
on estänyt ja estää, on jäänyt ja jää, on oltu ja ollaan, ovat vieneet ja vievät, on pelannut ja 
pelaa, on perustunut ja perustuu, ovat syntyneet ja syntyvät, on tapahtunut ja tapahtuu, on 
tehnyt ja tekee, on tehty ja tehdään         1 (yht. 10) 
 
Muita tapauksia 
 
lisäämään ja lisäämään, näytellä ja näytellä, tummeten ja tummeten, oli kestänyt ja kestänyt, 
rauhoittaa ja rauhoittakin, on tehtävä ja tehdäänkin      1 (yht. 6) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  33 
 
 
Taulukko XIV. Konstruktion X ja X toteutumat perusaineistossa (verbikonstruktiot taulukossa 
XIII). 
 
Alakonstruktiot ja niiden toteutumat        Määrä 
 
Xtaipuva ja X taipuva  
 
ankkurin ja ankkurin, koulutuksesta ja koulutuksesta, lakkoon ja lakkoon, mappi ja mappi, 
matka ja matka, miljoonia ja miljoonia, nouseva ja nouseva, puolet ja puolet, rituaali ja 
rituaali, tuhansiin ja tuhansiin, uusien ja uusien, ääntä ja ääntä      1 (yht. 12) 
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(komparatiivisanoja, osa taipumattomia) 
 
enemmän ja enemmän           5 
kauemmaksi ja kauemmaksi, laihemmaksi ja laihemmaksi, pienempään ja pienempään, 
suurempia ja suurempia, tiukemmaksi ja tiukemmaksi, vaikeampien ja vaikeampien, 
näyttävämmin ja näyttävämmin, paremmin ja paremmin     1 (yht. 8) 
 
 
Xtaipumaton ja Xtaipumaton  
 
uudelleen ja uudelleen           18 
juuri ja juuri             15 
väärin ja väärin            1 
 
Xpro-sana ja Xpro-sana  
 
siinä ja siinä               4 
sitä ja sitä              2 
niin ja niin              2 
nämä ja nämä, sitä ja sitä, siitä ja siitä, tällaiset ja tällaiset, tällä ja tällä, sillä ja sillä, näin ja 
näin, näitä ja näitä           1 (yht. 8) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  75 
  
 
 
Taulukko XV. Konstruktion X mi- X toteutumat perusaineistossa. 
 
Toteutuma             Määrä 

 
oli miten oli             3 
 
hoituvat miten hoituvat, kävi miten kävi, mennyt mikä mennyt, pelastaa mitä pelastetta-
vissa oli, ovat mitä ovat, taattu mikä taattu, vamma mikä vamma   1 (yht. 7) 
 
       Kaikki toteutumat yhteensä 10 

 
 
 
Taulukko XVI. Konstruktion X kuin X toteutumat perusaineistossa. 
 
Alakonstruktiot ja niiden toteutumat         Määrä 
 
MIES kuin MIES 
 
alan kuin alan, juniorilla kuin juniorilla, porukkaan kuin porukkaan, puolueeseen kuin 
puolueeseen, teoriassa kuin teoriassa, tilanteeseen kuin tilanteeseen, ukolla kuin ukolla, 
vaalipiirissä kuin vaalipiirissä        1 (yht. 8) 
 
 
V kuin V-kin 
 
on kuin onkin             2 
pääsi kuin pääsikin, saattaa kuin saattaakin (olla)        1 (yht. 2) 
 
        Kaikki toteutumat yhteensä  12 


