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1 Aluksi 

 

 
Acute propofol intoxication. Unknown. Benzodiazepine effect. Homi-
cide. 06/25/2009. Unk. Residence. Intravenous injection by another. 

 

 

Maailman luetuin kuolintodistus kertoo 50-vuotiaasta yhdysvaltalaisesta. Hän on käynyt 

lukion ja eronnut. Ammatiltaan vainaja on ollut muusikko. Lomakkeesta käy ilmi, että 

hänen uransa on kestänyt 45 vuotta. Vainajan kuolinsyy on ollut epäselvä, mutta jatko-

tutkimukset ovat luoneet tilanteeseen lisävaloa. On tapahtunut henkirikos. Vainaja on 

kuollut äkilliseen myrkytykseen, joka johtui siitä, että joku antoi hänelle laskimoon pro-

pofolia, lyhytvaikutteista nukutusainetta. Myös ahdistuneisuutta ja tuskaisuutta vähen-

tävä lääkeaine on vaikuttanut kuolemaan. Kuolintodistuksen nimikentässä lukee Micha-

el, Joseph, Jackson. 

Kyseisestä asiakirjasta tuli maailman luetuin kuolintodistus, kun sitä alkoivat lu-

kea ja kopioida Michael Jacksonin kuolemansyyntutkimuksesta vastuussa olleen toimis-

ton työntekijät.1 Vielä suuremman lukijakunnan todistus saavutti, kun siitä tuli julkinen 

asiakirja ja se julkaistiin internetissä. Eläessään Michael Jackson sävelsi ja esitti kiitet-

tyä musiikkia sekä jätti jälkensä tanssin liikekieleen ja muotiin. Kuollessaan hän nosti 

yleisen kiinnostuksen kohteeksi tämän tutkielman aineiston, yleensä lähinnä lääkärei-

den, tilastotieteilijöiden ja poliisin arkeen kuuluvan asiakirjan – kuolintodistuksen. 

Kuolintodistus on ihmisen elämän institutionaalinen lopetus; paperi, joka tekee 

kuolemasta virallisen. Se on oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja (liite 1), joka 

Suomessa laaditaan jokaisesta löytyneestä vainajasta. Toisin kuin Michael Jacksonia 

valtaosaa ihmisistä ei muistella konsertein ja dokumenttielokuvin, eikä heistä yleensä 

kirjoiteta muistokirjoituksiakaan. Sen sijaan kuolintodistus on useimmiten viimeinen 

teksti, joka ihmisestä laaditaan. Sen kirjoittaa lääkäri virkatyönään, ensisijaisesti toisen 

lääkärin luettavaksi. 

 

 

                                                             
1 Michael Jacksonin kuolintodistukseen kohdistuneesta luvattomasta kiinnostuksesta uutisoi 22. heinä-
kuuta 2009 Los Angeles Times. 
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1.1 Näyttämöllä vai takahuoneessa? 

 

Työyhteisöjen vuorovaikutuksen tutkimuksessa on ammatissa toimimisen ulottuvuuksia 

havainnollistettu teatterimaailmasta sovelletulla metaforalla, jossa osa toiminnasta on 

mielletty sijoittuvaksi näyttämölle ja osa takahuoneeseen (frontstage / front region, 

backstage / back region) (Sarangi ja Roberts 1999a: 19–24). Metafora on lähtöisin so-

siologi Erving Goffmanilta (1959, ks. myös Burke 1945), joka piti ihmisen identiteettiä 

sosiaalisen prosessin tuotoksena ja hahmotti elämän esitykseksi. Näyttämölle hän sijoitti 

sosiaaliset tilanteet, joissa identiteetin esitys tapahtuu; takahuoneeseen puolestaan tilan-

teet, joissa varsinaiseen esitykseen valmistaudutaan. Yksi keskeinen näyttämöä ja taka-

huonetta määrittävä tekijä on kieli. Näyttämöllä kommunikaatio on virallista ja etikettiä 

noudattavaa, takahuoneessa epämuodollisempaa ja tuttavallisempaa.2 (Mt. 109–139.) 

Työpaikkojen vuorovaikutuksen tutkimuksessa tällainen kahtiajako on tarkoitta-

nut sitä, että varsinaiseksi näyttämötoiminnaksi on nähty esimerkiksi tiettyä kaavaa 

noudattava institutionaalinen vuorovaikutus,3 jossa joku selvästi toimii ammatissaan ja 

käyttää asemansa suomaa valtaa. Lääkärin toimenkuvaan kuuluvasta virkavuorovaiku-

tuksesta näyttämölle sijoittuvaksi, eräänlaiseksi työn julkisivuksi, on nähty lääkärin ja 

potilaan kohtaamiset vastaanottotilanteissa. (Sarangi ja Roberts 1999a: 21.) Lääkärin ja 

potilaan kasvokkaista vuorovaikutusta onkin sekä Suomessa että muualla tutkittu paljon 

(ks. esim. West 1990, Morris ja Chenail 1995, Peräkylä 1998 ja 2002, Wodak 1997, 

Haakana 1999, Raevaara 2000, Ruusuvuori 2000, Sorjonen, Peräkylä ja Eskola 2001, 

Heritage ja Maynard 2006, Korpela 2007). Lääkäriyden ulottuvuuksista vaatimatto-

mamman kiinnostuksen kohteena on ollut niin sanottu takahuoneen toiminta: lääkärien 

keskinäiset keskustelut tai toisen ammattilaisen luettavaksi tarkoitetut tekstit kuten poti-

laskertomukset, muistiinpanot tai muut asiakirjat. Jonkin verran tutkimusta lääkärien 

välisestä suullisesta ja kirjallisesta vuorovaikutuksesta on tehty, mutta leijonanosa siitä 

                                                             
2 Näyttämön ja takahuoneen raja ei tietenkään ole eikä ollut ehdoton. Goffmanin (1959: 130) mukaan 
minkä tahansa alueen voi muuttaa takahuoneeksi käyttämällä takahuoneen tyyliä. Lisäksi luokituksessa 
on näyttämön ja takahuoneen lisäksi kolmaskin ulottuvuus outside/off-stage, jossa ei olla mukana esityk-
sessä ollenkaan. 
3 Fennistiikassa vuorovaikutuksen tutkimuksena on perinteisesti pidetty kasvokkaisen kommunikaation 
tutkimusta. Viittaan kuitenkin vuorovaikutuksella myös aineistoni kaltaisiin lääkäreiden keskinäisen vies-
tinnän tarpeisiin vastaaviin teksteihin. Tarkemmin kirjallisen vuorovaikutuksen asemaan on ottanut kan-
taa Tiililä (2007: 19–21). Institutionaalisuudesta ovat puolestaan kirjoittaneet esim. Heritage ja Great-
batch (1991), Peräkylä (1997) sekä Raevaara, Ruusuvuori ja Haakana (2001). Institutionaalisen ja amma-
tillisen eroa ovat määritelleet Sarangi ja Roberts (1999a: 13–19). 
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on ollut pikemminkin sosiologista tutkimusta ja diskurssianalyysia (ks. esim. Anspach 

1988, Atkinson 1995 ja 1999, Cicourel 1999, Cook-Gumperz ja Messerman 1999, 

Erickson 1999, Vehkakoski 2000 ja 2006, Iedema 2007) kuin lingvististä tutkimusta 

(ks. kuitenkin Pettinari 1983 ja 1988, Van Naerssen 1985, Fleischman 1999, Hobbs 

2002, 2003 ja 2004). Oman panoksensa on antanut Hunter (1991), joka on osoittanut 

lääketieteen nojaavan narratiiveihin. Lääketieteessä tiedon käsittäminen, välittäminen ja 

esittäminen pohjautuu perustavanlaatuisella tavalla erilaisiin kertomuksiin.4 

Lääkärintyön hahmottaminen teatterimetaforan avulla ei havainnollista kovin hy-

vin ilmiötä, jonka se pyrkii kuvaamaan. Esitykseen perustuvassa identiteetin rakentumi-

sessa kunkin tilanteen yleisö eli läsnä olevat muut henkilöt ovat ratkaisevassa asemassa. 

Näyttämö–takahuone-erottelu on siis mielekäs vain, jos tarkastelee vuorovaikutusta 

potilaskeskeisesti ja pitää hänen läsnäoloaan lääkärin ammatti-identiteetin rakentumisen 

keskeisimpänä tekijänä. Etenkin sairaaloissa ja varsinkin vaativimpaa erikoissairaanhoi-

toa antavissa yliopistollisissa opetussairaaloissa potilaan hoitoon liittyvästä vuorovaiku-

tuksesta vain suhteellisen pieni osa tapahtuu sairasvuoteen äärellä tai tutkimus- ja vas-

taanottotilanteissa. Lisäksi näyttämö–takahuone-erottelua hämmentävät tilanteet, joista 

osa tämänkin tutkielman aineistosta kertoo. Sairasvuoteessa ei välttämättä makaa kom-

munikointiin kykenevä potilas. 

Sen sijaan paljon tapahtuu lääkärien ja muun henkilökunnan kesken esimerkiksi 

konsultaatioissa, laboratoriossa tai erilaisissa opetustilanteissa. Kaikki lääkärit eivät 

edes tapaa potilaita. Laboratoriolääkärit analysoivat kokeiden tuloksia ja patologit pää-

osin näytteitä, oikeuslääkärin selvitystyö alkaa usein vasta kuoleman jälkeen – joskus 

Michael Jacksonin kuolemantapauksen tavoin siitä, mihin kollega tuli jääneeksi. Lääkä-

rikunnan väliset vuorovaikutustilanteet voivat olla erittäin virallisia, niissäkin on orien-

toiduttava instituution asettamiin puitteisiin eikä valta jakaudu tasan asianosaisten kes-

ken. Lisäksi ne noudattavat aikojen saatossa muodostuneita lääkärikunnan rituaaleja: 

kaavoja ja konventioita, joista ammatissa toimimisen arki muodostuu. Sosiologi Paul 

Atkinson (1999: 76–77, ks. myös 1995: 31–36) onkin kritisoinut näyttämö–takahuone-

                                                             
4 Kaikkiaan lääketieteestä ja kielestä on kirjoitettu paljon. Laajaan ja moneen eri tieteenalaan liittyvään 
aihepiiriin kuuluu potilaan ja lääkärin sekä lääkärien keskinäisen vuorovaikutuksen lisäksi esim. lääketie-
teellisten julkaisujen kieli, populaarit lääketieteelliset tekstit sekä jokapäiväinen sairauspuhe. (Ks. esim. 
Burnside 1983, Donnelly 1986, Bourhis, Roth ja MacQueen 1989, McCullough 1989, Ross 1989, Sontag 
1991, Charon 1992, Mintz 1992, Vihla 1999, Torkkola 2008, Lauerma 2010.) Edelleen pääosin ajantasai-
nen yleiskatsaus lääketieteen kielen tutkimuksesta on Fleischman 2001. 
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jakoa siitä, ettei se tavoita nykyaikaisen sairaalan dramaturgista ekologiaa, joka kääntää 

perinteisen teatterimetaforan päälaelleen. Lääkäri esiintyy työssään usealle yleisölle, ja 

kaikesta vuorovaikutuksesta lääkärin ja potilaan välinen voi olla työnteon ja potilaan 

hoitamisen kannalta pikemminkin taka-alaista kuin varsinaista näyttämötoimintaa. 

 

1.2 Tutkielman tarkoitus, näkökulma ja rakenne 

 

Tutkielmallani on kolme päämäärää. Tarkoituksenani on kartoittaa, minkälaisia ovat 

kuolintodistuksen kielenpiirteet. Sen jälkeen osoitan, miten lääkäri niitä käyttämällä 

esittää kertomuksen, jossa kieliopillisesti menemättömään aikaan kiinnittyvä kerronta 

toimii kielellisenä tekona, joka nostaa esiin relevantteja tapahtumia potilaan kuoleman-

kulusta. Lisäksi esiin tulee se, että byrokraattisten tekstitöiden ja kaikenlaisen kirjaami-

sen tarpeettomastakin paljoudesta huolimatta kuolintodistus on tärkeä osa yhteiskunnan 

toimintaa ja ihmisen oikeusturvaa. Tarkastelen aineistoani performatiivisuuden teorian 

näkökulmasta. Esitän, että institutionaalisena julistuksena toimivan kuolintodistuksen 

kielikin on performatiivista, esittämänsä asiaintilan synnyttävää kielenkäyttöä. 

Tutkielma jakautuu kolmeen päälukuun, jotka ovat Lämpiö, Näyttämö ja Esitys. 

Ensimmäinen pääluku on yleistajuinen. Se muodostuu kahdesta luvusta (1 ja 2). Niiden 

tarkoitus on viritellä tunnelmaa ja rakentaa työn puitteet: johdatella aiheeseen ja esitellä 

aineisto. Toisessa pääluvussa, Näyttämössä, ote muuttuu lingvistiseksi. Siinäkin on kak-

si lukua (3 ja 4). Ensin esittelen näkökulman, josta aineistoa tarkastellaan (luku 3). Lu-

vussa 4 puolestaan käsittelen aineistoni keskeisiä kielenpiirteitä: itsenäisiä partisiippeja, 

teonnimiä ja lääketieteen termejä, verbittömiä rakenteita sekä finiittiverbien määrää ja 

tempusjakaumaa. Tutkielman kolmas pääluku, Esitys, muodostuu kolmesta luvusta (5–

7). Siinä käsittelen ensin omassa luvussaan (5) kuolintodistuksillekin leimaa-antavaa 

finiittistä verbimuotoa, dramaattista preesensiä. Luku on teoriapainotteinen. Sen tarkoi-

tus on tarjota katsaus dramaattisen preesensin funktioihin menneen ajan kerronnassa ja 

pohjustaa tulevaa. Luvun 6 analyyseissa yhdistän aiemmissa luvuissa (2–5) esiin tuodun 

ja tarkastelen, miten kuolintodistusten kieli toimii potilaan kielellisessä kuolleeksi saat-

tamisessa. Koska olen kiinnostunut etenkin menemättömään aikaan kiinnittyvän ker-

ronnan funktioista, luvun 6 analyyseissa ovat avainosissa dramaattinen preesens ja tem-

pusaineksettomat verbittömät rakenteet. Luvun 6 jokaisessa alaluvussa on myös oma 
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erityisnäkökulmansa: luvussa 6.1 fokus on lääkärin performatiivisessa toiminnassa ja 

yksipersoonaisessa passiivissa, luvussa 6.2 potilaan epäagentiivisissa tilanmuutoksissa 

ja luvussa 6.3 odotuksenvastaisessa kuolemankulussa. Luku 7 on lyhyt loppuyhteenve-

to. 

Suomalaisten lääkärien kirjoittamista potilasasiakirjoista ei ole lingvististä tutki-

musta. Tutkielman aineisto ja idea ovat omiani, mutta työ on kirjoitettu osana Kotimais-

ten kielten tutkimuskeskuksen hanketta Tekstualisoituva julkishallinto. Hankkeessa 

valmistuneista opinnäytetöistä tutkielmaani läheisimmin liittyvät Kati Karvisen (2008) 

ja Anna-Leea Honkalan (2010) pro gradu -tutkielmat. Karvinen ja Honkala ovat tarkas-

telleet kotihoidon hoitokertomusten kieltä, Karvinen asiakkaaseen viittaamista, Honkala 

ongelmatilanteiden kirjaamista. Tutkimushanketta johtaa filosofian tohtori, tutkija Ulla 

Tiililä.5 

  

                                                             
5 Hankkeessa saadun avun ohella tekstipotilasta on virallisesti hoidettu professori Lea Laitisen vastaan-
otoilla ja graduklinikassa. Virallisen hoitosuhteen ohella potilaan tilaa on tarkkaillut ensin kulisseissa ja 
sitten näkyvämmin myös FT, tutkijatohtori Laura Visapää. – Näinkin näyttämön ja takahuoneen raja voi 
häilyä. 
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2 Todistetusti kuollut – aineistona lääketieteellinen kuolintodistus 

 

 
Parhaimmillaan tapahtumatiedot ovat vainajan elämänvaiheita ja kuole-
maa kuvaava viidentoista sekunnin novelli. 

 
Oikeuslääkäri Kari Karkola (1991: 724) 

 

 

Kuoleminen on yleistä. Vuonna 2009 Suomessa kuoli 49 904 henkilöä (Tilastokeskus), 

keskimäärin 137 ihmistä päivässä, joka kymmenes minuutti joku. Tämän tutkielman 

sivuilla se tarkoittaa suurin piirtein sitä, että jos ajattelee, että joku kuolee nyt, ja jatkaa 

kuitenkin tämän luvun lukemista, seuraava kuolemantapaus pitäisi kuvitella jotakuinkin 

sivulla 12. 

Tutkielmani aineistona on 40 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) 

kirjoitettua kuolintodistusta. Kuolintodistus on vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettava 

oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja (liite 1), kuolemansyyn selvittämisen tär-

kein tuotos. Siihen kirjataan kuolemansyyn selvittämisessä vainajasta ja hänen kuole-

mastaan esiin tulleet tiedot. Koska kuolintodistus on suomen kielen tutkielman aineisto-

na tuntematon eikä muutenkaan kuulu joka kodin toimistotarvikkeisiin, esittelen sekä 

kuolemansyyn selvittämiseen ja kuolintodistukseen liittyviä yleisiä asioita että aineisto-

ni erityispiirteitä. 

 

2.1 Kuolemansyyn selvittäminen 

 

Kuolemansyyn selvittäminen on prosessi, joka alkaa, kun ihminen on kuollut, ja käy-

dään läpi jokaisen vainajan kohdalla. Siihen velvoittaa sosiaali- ja terveysministeriön 

antama asetus kuolemansyyn selvittämisestä (948/1973, neljäs luku). Asetus on annettu 

kuolemansyyn selvittämistä koskevan lain (459/1973) pykälän 17 (1215/2001) nojalla. 

Kuolemansyyn selvittämisen päämääränä on määrittää vainajan kuolemansyy (esim. 

yleinen vatsakalvotulehdus, tiehytperäinen rintasyöpä, keuhkoveritulppa) ja kuoleman-

luokka (tauti, ammattitauti, tapaturma, lääketieteellinen hoito tai tutkimustoimenpide, 
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itsemurha, henkirikos, sota, epäselvä), ja sen keskeisin tuotos on kuolintodistus (Lääkin-

töhallitus 1983: 7, 20–23).6 

Kuolemansyyn ja -luokan määrittämisen haastavuus vaihtelee. Yksinkertaista ja 

selkeää paperityötä kuolemansyyn selvittäminen on silloin, kun vainaja on sairastanut 

kuolemaan johtavaa tautia, joka on edennyt tyypillisesti, ja hän on kuollut hoitolaitok-

sessa. Tällöin työ saadaan todennäköisesti tehtyä aikaisempien potilasasiakirjojen perus-

teella ja raportoimalla potilaan sairaudenkulun viimeisimmät käänteet. Mutta jos vainaja 

onkin ollut terveenä pidetty, kuollut epäselvissä olosuhteissa, ruumis on löydettäessä 

pitkälle mädäntynyt, pahasti vaurioitunut tai jäljellä on lähinnä luita, kuolemansyyn ja 

-luokan selvittäminen voi olla vaikeaa, ja tehtävästä suoriutumiseen tarvitaan muitakin 

kuin kirjoitusvälineitä. Ääripäiden väliin mahtuu monenlaisia kuolemankulkuja, ja kuo-

lemansyyn selvittämisen menettelytavat riippuvatkin kuoleman olosuhteista. Siksi vas-

tuu kuolemansyyn selvittämisestä jakautuu laissa (459/1973) lääkärille ja poliisille. Se 

tarkoittaa, että vainajalle on tehtävä joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen 

kuolemansyynselvitys. Kumpaankin selvitykseen voi kuulua ruumiinavaus. 

Valtaosa kuolemista, noin kaksi kolmasosaa, on sellaisia tautikuolemia, joissa sai-

raudenkulku tunnetaan riittävän hyvin ja vainajaa hoitanut lääkäri laatii kuolintodistuk-

sen lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen perusteella. Nykyään kuollaan yleensä 

hoitolaitoksissa, ja siksi kuolemaan johtaneiden tapahtumien kulku tiedetään jo valmiik-

si tarpeeksi tarkasti. (Karkola 2006: 13.) Silti lääketieteellisessä kuolemansyyn selvit-

tämisessä tarvitaan toisinaan ruumiinavauksessa saatavaa tarkempaa tietoa tapahtu-

mainkulusta ja potilaan terveydentilasta. Pitkänkin sairaalahoidon jälkeen voi olla aihet-

ta epäillä, ettei kaikkia olemassa olleita sairauksia ollutkaan diagnosoitu tai etteivät 

kaikki tehdyt diagnoosit olleet oikeita. Näin lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittä-

misessä tehtävät ruumiinavaukset tuottavat tärkeää tietoa diagnostiikan oikeellisuudesta 

ja potilaan saaman hoidon tehosta; ne ovat osa terveydenhuollon laaduntarkkailua. 

(Karkola mt. 15, Laaksonen 2007: 1524–1525.) 
                                                             
6 Suomi liittyi vuonna 1936 kuolemansyyn selvittämistä koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, 
joka velvoitti siihen, että jokaisesta vainajasta tuli kirjoittaa lääketieteellinen kuolintodistus. Liittymällä 
Maailman terveysjärjestöön (WHO) vuonna 1948 ja Yhdistyneisiin kansakuntiin (YK) vuonna 1955 
Suomi puolestaan sitoutui noudattamaan kuolemansyyn selvittämisessä kansainvälisiä sääntöjä. Tärkeim-
piä säännöistä olivat esimerkiksi sitoutuminen kuolemansyiden kaavamaiseen esittämiseen (välitön kuo-
lemansyy, välivaihe, peruskuolemansyy, myötävaikuttavat tekijät, tapahtumatiedot) ja sitoutuminen kuo-
lemansyytietojen ilmoittamiseen kansainväliseen vertailuun. (Karkola ja Lalu 1999: 1521, ks. myös WHO 
1958 ja 1977, Vauhkonen 1992: 288–289.) 
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Oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen puolestaan ryhdytään polii-

sin määräyksestä, jos kuolema on ollut epäselvä, arveluttava tai yllättävä. Tällaisiksi 

katsotaan tilanteet, joissa ei ole tiedossa sairautta, josta kuolema olisi aiheutunut, sekä 

tilanteet, joissa kuoleman on aiheuttanut tai sen epäillään aiheutuneen rikoksesta, tapa-

turmasta, itsemurhasta, myrkytyksestä, ammattitaudista tai hoitotoimenpiteestä tai joissa 

kuolema on jollakin muulla tavalla tapahtunut yllättävästi (laki kuolemansyyn selvittä-

misestä 459/1973, kolmas luku). 

Sekä lääketieteellisen että oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tu-

loksena syntyy kuolintodistus, mutta eroa on siinä, kuka sen laatii. Lääketieteellisessä 

kuolemansyyn selvittämisessä kuolintodistuksen kirjoittamisesta on vastuussa vainajaa 

hoitanut lääkäri ja mahdollisen ruumiinavauksen tekee patologi. Oikeuslääketieteelli-

sessä selvityksessä oikeuslääkäri tekee sekä ruumiinavauksen että kirjoittaa todistuksen. 

Käytössä on kahdenlaisia kuolintodistuslomakkeita: 28 vuorokauden iässä tai sitä van-

hempana kuolleille ja alle 28 vuorokauden iässä tai kuolleena syntyneille. Niitä on käy-

tetty vuodesta 1999. Aineistoni kuolintodistukset on kirjoitettu sairaalassa 28 vuorokau-

den iässä tai sitä vanhempana kuolleista potilaista, ja heidän kuolinsyynsä on selvinnyt 

lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä. 

 

2.2 Viralliset kuolemat: kuolintodistus tai kuolleeksi julistaminen 

 

Asiakirjana kuolintodistus on ihmisen elämän institutionaalinen lopetus. Vasta kuolin-

todistuksen ja siihen liittyvien lisäosien laatimisen jälkeen yhteiskunnan viralliset järjes-

telmät ja juridiset rakenteet tunnistavat kuolleen kuolleeksi. Monesti lääkärin kirjoitta-

ma kuolintodistus on myös viimeinen teksti, joka ihmisestä laaditaan, sillä valtaosaa 

kuolemista ei uutisoida, vain harvoista laaditaan muistokirjoituksia eikä kaikista julkais-

ta kuolinilmoitustakaan. 

Kuolintodistus kirjoitetaan lähes jokaisesta löytyneestä vainajasta. Kadonneen 

elämä puolestaan päättyy virallisesti, kun käräjäoikeus julistaa hänet tuomioistuimen tai 

maistraatin päätöksellä kuolleeksi, eikä kuolintodistusta silloin laadita. Maistraatti tekee 

päätöksen kuolleeksi julistamisesta tilanteissa, joissa on kulunut sata vuotta kadonneen 

syntymävuoden päättymisestä tai viisi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kadonneen 

tiedetään olleen elossa. Tuomioistuimen vastuulla päätös kuolleeksi julistamisesta puo-
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lestaan on silloin, kun katoamisen olosuhteet ovat olleet sellaiset, ettei ole syytä olettaa 

kadonneen olevan elossa. (Laki kuolleeksi julistamisesta 127/2005.)7 

Vaikka valtaosaa kuolemista ei uutisoida, sattumalta tätä kirjoittaessani, 

14. kesäkuuta 2010, uutisissa on kerrottu jo kahdesta suomalaisen kuolemasta. Hetki 

sitten luin Mannerheim-ristin ritari Onni Määttäsen kuolemasta ja Määttästä 64 vuotta 

lyhyemmän elämän eläneestä miehestä, joka katosi 19 vuotta sitten ja löytyi nyt vantaa-

laisesta savupiipusta. Edellistä hoitanut lääkäri kirjoittanee lääketieteellisen kuolintodis-

tuksen näinä päivinä, jälkimmäinen oli jo ehditty julistaa kuolleeksi mutta saakin nyt 

todistuksensa oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä. 

Suurin osa kadonneiksi ilmoitetuista suomalaisista kuitenkin löytyy pian ja yleen-

sä elossa. Siksi vuosittain kuolleeksi julistettujen määrä on hyvin pieni. Tilastokeskuk-

sen (henkilökohtainen tiedonanto) mukaan vuonna 2009 Suomen käräjäoikeuksissa ju-

listettiin kuolleeksi vain 28 henkilöä.8 Se tarkoittaa, että melkein jokaisen vainajan elä-

mä päätetään virallisesti kuolintodistuksella. 

 

2.3 Postuumia paperityötä 

 

Ehkä vieläkin tuntuvamman käsityksen aineistoni yleisyydestä saa ajattelemalla vuosit-

tain kirjoitetut kuolintodistukset paperimääränä. Tällainen havainnollistamisen keino on 

ollut aikaisemminkin käytössä kielentutkimuksessa (ks. Hiidenmaa 2000a: 19). Kuolin-

todistuslomakkeisto on A4-arkin kokoinen (297 mm x 210 mm). Sen paksuus on 

0,3 millimetriä ja paino 14,4 grammaa.9 Jos ajatellaan, että vuonna 2009 olisi laadittu 

49 900 kuolintodistusta, olisi kuolintodistuksia kirjoitettu noin 718 kg. Arkistotilaa täl-

lainen määrä vie vajaan kuutiometrin (913 litraa), ja jos paperit asetettaisiin maahan 

peräkkäin, niistä muodostuisi melkein 15 kilometrin mittainen jono. 

                                                             
7 Kuolintodistuksen kirjoittamisen ja kuolleeksi julistamisen lisäksi kolmas vaihtoehto ihmisen elämän 
viralliseksi päätökseksi on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antama kuolinselvitys. Kuolinselvitys 
voidaan laatia poikkeusoloissa, esim. sota-aikana, jos lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ja lupaa hau-
taamiseen ei saada laadittua ilman kohtuutonta vaikeutta tai viivästystä (Laaksonen 2007: 1529). Kuolin-
selvityksen laatimisesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus kuolemansyyn selvittä-
misestä (948/1973, neljäs luku, pykälät 20 ja 21). 
8 Vuoden 2009 kuolleeksi julistettujen kokonaismäärää ei ole saatavilla, sillä tilastotietoa maistraattien 
tekemistä kuolleeksi julistamisista ei löytynyt (Väestörekisterikeskus, henkilökohtainen tiedonanto). Joka 
tapauksessa kuolleeksi julistettujen osuus Suomessa vuosittain kuolleiden määrästä on häviävän pieni. 
9 Kuolintodistuslomakkeisto punnittiin tutkielman tekijän kotona digitaalisella Digiscale micron 0.1 
-vaa’alla. Lomakkeiston paksuus määritettiin digitaalisella Ironside-työntömitalla (mauser-mitta) Espoon 
keskuksen K-raudassa. 
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Tilan ohella vuosittaisten kuolintodistusten kirjoittaminen vie myös aikaa. Jos yh-

den kuolintodistuksen laatimisen arvioisi kaikkinensa kestävän keskimäärin 

15 minuuttia, lääkäri kirjoittaisi niitä yhdessä seitsemän tunnin työpäivässä 

28 kappaletta, mikäli hänen toimenkuvaansa ei kuuluisi mitään muita työtehtäviä. Jos 

kyseinen esimerkkihenkilö pitäisi normaalit lomat eikä hänen tarvitsisi olla ympärivuo-

rokautisessa kirjoitusvalmiudessa eli päivystää, hänellä olisi työpäiviä vuodessa noin 

220. Niiden aikana hän ehtisi kirjoittaa osapuilleen 6 160 kuolintodistusta. Tarvittaisiin 

siis ainakin kahdeksan työkseen pelkästään kuolintodistuksia kirjoittavan lääkärin vuo-

sityöpanos, jotta Suomessa yhden vuoden aikana kirjoitettavat kuolintodistukset saatai-

siin tehtyä. 

Kuolintodistus on paitsi yleinen myös tärkeä asiakirja. Siitä ilmenee, että kuole-

mansyyn selvittäminen on hoidettu asianmukaisesti, mutta lomakkeistoon liittyy myös 

lupa ruumiin hautaamiseen tai luovuttamiseen opetuskäyttöön, ja sillä myös ilmoitetaan 

kuolemasta Tilastokeskukseen ja Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään. 

Kuolintodistuslomakkeistossa on siis neljä osaa: diagnoosit ja tapahtumatiedot sisältävä 

varsinainen kuolintodistus (liite 1) ja sen kopio, hautauslupa sekä väestötietojärjestel-

mään suunnattu ilmoitus kuolemasta. Perinteisen kalkiopaperisen kuolintodistuslomak-

keiston vastine löytyy nykyään myös sähköisessä muodossa hoitolaitosten tietojärjes-

telmistä. 

Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä kuolintodistuksen laatiminen 

etenee siten, että hautauslupa kirjoitetaan heti, kun kuolemansyynselvitys ja mahdolli-

nen ruumiinavaus on tehty. Se luovutetaan vainajan hautaamisesta vastuussa olevalle 

henkilölle. Samalla laaditaan myös väestötietojärjestelmään ilmoitus kuolemasta. Jois-

takin sairaaloista tämän ilmoituksen voi nykyään tehdä konekielisesti. Hautausluvassa 

ja väestötietojärjestelmään lähtevässä ilmoituksessa ei ole kuolemasta muuta tietoa kuin 

kuolinaika. Kuolinsyyn selvittyä kirjoitetaan diagnoosit ja tapahtumatiedot sisältävä 

varsinainen kuolintodistus. (Laaksonen 2007: 1528–1529.) Sen kirjoittaa yleensä kone-

kirjoittaja lääkärin sanelun mukaisesti, ja lääkäri tarkistaa ja hyväksyy tekstin. Jos poti-

laan kuolemansyyn selvittämiseen kuuluu lääketieteellinen ruumiinavaus, hoitava lääkä-

ri kirjoittaa patologille ruumiinavauslähetteen ja toimittaa muut tarvittavat potilasasia-

kirjat. Ruumiinavauksen jälkeen patologi vuorostaan toimittaa ruumiinavauksesta kir-

joitetun ruumiinavauspöytäkirjan potilasta hoitaneelle lääkärille, joka ottaa kuolintodis-
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tusta kirjoittaessaan huomioon ruumiinavauksessa esille tulleet löydökset – hoitavan 

lääkärin ruumiinavauslähetteeseen hahmottelemat kuolinsyyt ja tapahtumainkulku 

muuttuvat usein ruumiinavauksessa tietoon tulleen jälkeen. Lääketieteellisessä kuole-

mansyyn selvittämisessä kuolintodistuksen kirjoittaminen onnistuu siis mahdollisesti jo 

kuolinpäivänä, jos hoitava lääkäri on itse paikalla, käy toteamassa kuoleman eikä ruu-

miinavausta tarvita. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, todistuksen kirjoittaminen 

viivästyy sairaanhoitopiirin ruumiinavausjonojen mukaan; esimerkiksi Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiirissä lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään keskimäärin viiden 

vuorokauden kuluttua kuolemasta. Kaikkiaan kuolintodistus pyritään laatimaan mahdol-

lisimman nopeasti, mutta kuten monilla muillakin myös lääkäreillä paperitöitä pääsee 

joskus kertymään. 

Valmis kuolintodistus lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, jossa oi-

keuslääkäri tarkistaa, että kuolinsyy on tutkittu asianmukaisesti ja että kuolintodistuk-

sessa esitetyt syysuhteet ovat loogisia. Jos kuolintodistuksessa esitetty ei ole lääketie-

teellisesti järkevää, todistus palautetaan huomautusten kera sen kirjoittaneelle lääkärille 

korjattavaksi (Karkola 2006: 22). Hyväksytyt todistukset etenevät Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksesta Tilastokeskukseen arkistoitavaksi ja esimerkiksi vuosittaisen kuole-

mansyytilaston aineistoksi. Kopio varsinaisesta kuolintodistuksesta liitetään vainajan 

sairauskertomukseen (Laaksonen mp.) ja säilytetään hoitopaikan arkistossa.10 

 

2.4 Viidentoista sekunnin novelli 

 

Nyt on tämän luvun alusta kulunut noin kymmenen minuuttia, ja olisi aika kuvitella 

seuraava kuoleman kielissä oleva suomalainen. Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman ai-

neiston luonteen ja määrän voi hahmottaa juuri suhteessa aikaan: yhden gradunohjaus-

tapaamisen aikana ihmisiä kuolee Suomessa kolme, vajaassa seitsemässä tunnissa tut-

kielmani aineiston verran – 40 kuolemaa, 40 kuolintodistusta. 

Suomessa kuolemansyyn selvittämisprosessi on tunnollinen, ja sen tuloksena syn-

tyy luotettavaa tietoa terveydenhuollon suunnittelun, tutkimuksen, tuomioistuinten sekä 
                                                             
10 Julkaistujen lähteiden (Karkola 2006 ja Laaksonen 2007) lisäksi kysymyksiini kuolintodistuksen laati-
misen käytännöistä ovat ystävällisesti vastailleet oikeuslääketieteen emeritusprofessori Kari Karkola, 
osastonylilääkäri ja patologian dosentti Tom Böhling, sisä- ja infektiotautien erikoislääkäri Tomi Mölkä-
nen ja lääketieteen lisensiaatti Anne Warma. Heidän äänensä kuuluu myös luvuissa 4 ja 5. 
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vakuutus- ja korvauskäytäntöjen tarpeisiin. Myös kuolintodistusten taso on poikkeuksel-

lisen hyvä. Koska oikeuslääkärit tarkistavat kaikki kuolintodistukset ja palauttavat epä-

selvät korjattaviksi, todistuksen laatimiseen kannattaa aina jonkin verran panostaa. 

(Karkola 2006: 44–45.) Vastaavaa kuolintodistusten tarkistuskäytäntöä ei ole muualla 

maailmassa. Lisäksi kuolemansyyn selvittämisessä saatavan tiedon tarkkuuteen ja mo-

nipuolisuuteen vaikuttaa se, että Suomessa kuolintodistukseen kirjoitetaan aina lyhyt 

kuvaileva selvitys kuolemaan johtaneista tapahtumista: potilaan terveydentila ennen 

kuolemaan johtaneen tapahtumaketjun alkua, kuolemaan johtaneen sairauden kulku 

sekä hoidon ja kuoleman olosuhteet. Tämä vapaamuotoinen ja pituudeltaan vaihteleva 

selvitys on nimeltään tapahtumatiedot (liite 1, lomakkeen kohta 12). Tapahtumatietojen 

kaltaista selvitysosaa ei kirjoiteta kaikkien kuolleiden todistuksiin missään muualla kuin 

Suomessa. Ainoastaan muissa kuin tautikuolemissa kirjoitetaan maailmalla tapahtuma-

tietoja, ja muuten kuolintodistus on lähinnä diagnoosiluettelon sisältävä tilastopaperi, 

jonka laatimiseksi ei välttämättä haluta nähdä kovin paljon vaivaa. (Karkola mp.) 

Suomessa tapahtumatiedot on kirjoitettu jokaisesta vainajasta vuodesta 1987. Sitä 

aikaisemmin ne tuli täälläkin merkitä vain tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleiden 

todistuksiin. (Karkola 1991: 723.) Päätös kirjoittaa jokaisesta kuolemantapauksesta ta-

pahtumatiedot tehtiin, kun huomattiin, että oikeuslääkäreillä on kuolintodistuksen lääke-

tieteellisen oikeellisuuden arvioimiseksi niukasti mahdollisuuksia, jos he näkevät vain 

diagnoosiluetteloja. Siksi oikeuslääkäri Kari Karkola ehdotti kuolintodistusten uutta 

muotoa pohtineessa työryhmässä, että jokaiseen kuolintodistukseen kirjoitettaisiin ta-

pahtumatiedot. Hän kutsui tapahtumatietoja vainajan lääketieteellistä taustaa ja kuole-

maan johtaneita tauteja kuvaavaksi viidentoista sekunnin novelliksi.11 Idea hyväksyttiin 

lähes keskustelutta. Muutoksen myötä kuolintodistusten tarkistamiseen tuli mieltä ja 

oikeuslääkärien työ helpottui, kun he pääsivät arvioimaan kuvauksen ja diagnoosiluette-

lon logiikkaa. Ajan mittaan kävi myös ilmi, että lääkärikunta kirjoittaa paremmin ja 

luontevammin narratiivisia tapahtumatietoja – proosaa – kuin soveltaa WHO:n määri-

telmiä ja diagnoosiohjeita. (Oikeuslääketieteen emeritusprofessori Kari Karkola, henki-

lökohtainen tiedonanto.) 

                                                             
11 Alun perin viidentoista sekunnin novellit olivat kirjailija Juhani Peltosen muutaman rivin tiiviitä tun-
nelmakuvauksia. Niitä on julkaistu mm. postuumisti kokoelmateoksessa Lähes täydellisiä käsityksiä kai-
kesta (2007). Moni Peltosenkin viidentoista sekunnin novelleista käsittelee kuolemaa. Liitteessä 2 on 
muutama esimerkki. 
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Tarkasteluni kohteena ovat juuri kuolintodistuksen tapahtumatiedot. Esimerkit 1 

ja 2 valaisevat, minkätyyppisistä teksteistä on kyse. Olen lihavoinut niistä muutamia 

tulevissakin aineistoesimerkeissä toistuvia, huomionarvoisia seikkoja: 

 
 (1) 63-vuotias vaikeasti alkoholisoitunut nainen. Ei säännöllistä lääkitystä. Viimeajat maannut 

sängyssä ja juonut olutta. Pp.kk.vv aamullla ei enää vastannut puhutteluun. Avomies pyysi 
ambulanssin paikalle, jonka saapuessa potilas regoiva, mutta kuljetuksen aikana jouduttiin 
asystoleen ja elvytykseen. [– –] Sairaalassa todettiin EKG:ssä inferiorinen akuutti 
sydäninfarkti. [– –] Etanoli tullessa negatiivinen. Tehohoitoon ei ryhdytty, potilas pysyi 
matalapaineisena, eikä reagoinut edes adrnealiini-infuusiolle. Asystolen kautta exitus 
kello XX.XX. Obduktiossa todettiin maksassa voimakas kirroosi. Koko ruumis vahvasti 
kakektinen. [– –] Sydämessä ei makroskooppisesti ei havaittua akuuttia infarktia, mutta 
tämä sopisi infarktin tuoreuteen. KOnsultoitu poliisin väkivaltatoimistoa ennen 
kuolinsyyn selvittämiseksi eikä oikeuslääketieteellistä kuolinsyyn selvittämistä pidetty 
tarpeellisena. (K2) 

 
 (2) [– –] Pp.kk.vv illalla voimakas rintakipu. Todettiin laaja transmuraalinen sydäninfarkti. 

Kehittyi sydämen vajaatoiminta, kammiorytmihäiriöitä. Asystoleen, seuraa exitus. (K21) 
 

Esimerkeissä 1 ja 2 toistuva merkintä pp.kk.vv tarkoittaa, että kyseistä kohdasta on pois-

tettu päivämäärä. XX.XX tarkoittaa poistettua kellonaikaa ja [– –] pidempää poistettua 

katkelmaa. Olen myös lihavoinut esimerkistä 1 sanat aamullla, regoiva, adrnealiini-

infuusiolle, Sydämessä ei makroskooppisesti ei havaittua ja KOnsultoitu poliisin 

väkivaltatoimistoa ennen kuolinsyyn selvittämiseksi. Ne havainnollistavat, että esitän 

esimerkkini alkuperäisessä muodossaan enkä ole korjannut niistä edes ilmeisimpiä ja 

analyysieni kannalta merkityksettömiä kirjoitusvirheitä. Esimerkkien lopussa sulkeissa 

olevat koodit (K2) ja (K21) ovat aineistonhallintaan liittyvää kirjanpitoani. 

Kuolintodistuksen tapahtumatiedoissa käytetään paljon lääketieteen termejä. Yksi 

käytetyimpiä, tapahtumatiedoille leimallisin ja ehkä myös huomiota herättävin, on esi-

merkeistä 1 ja 2 lihavoitu latinankielinen exitus ’lähtö, päättyminen, uloskäynti, kuole-

ma’. Suomenkielisen substantiivin kuolema tai verbin kuolla käyttö on huomattavasti 

harvinaisempaa. Ensi sijassa exituksen käyttöön ohjannee alalle vakiintunut käytäntö. 

Toisaalta sitä, että juuri kuolemasta kirjoitettaessa vakiintuneeksi käytännöksi on vali-

koitunut sitaattilainan käyttö, voinee pitää myös merkkinä eufemistisuudesta: exituksen 

suosioon saattaa vaikuttaa tarve käyttää tunnesisällöltään neutraalia ja etäännyttävää 

termiä. Tällaisesta exituksen motivaatiosta on kirjoittanut Peräkylä (1985: 8) ja monien 

muiden lääketieteen termien osalta esimerkiksi Sajavaara (1989: 93) ja Fleischman 

(2001: 474–475). Vierassanojen tunnesisältöä pidetään yleensä neutraalina, koska ne 

jäävät jokapäiväisen kokemuksen ulkopuolelle. Lääkäri saattaa kotoisten sanojen tunne-
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latauksia välttääkseen esimerkiksi puhua mieluummin epilepsiasta, poliosta, leukemias-

ta ja diabeteksesta kuin kaatumataudista, lapsihalvauksesta, verisyövästä ja sokeritau-

dista (Sajavaara mp.). Fleischman (mp.) on puolestaan esittänyt, että alkuaan nimen-

omaan eksaktin määrittelyn tarpeisiin vastannut lääketieteen termistö on paradoksisesti 

alkanut toimia eufemistisesti, sillä esimerkiksi potilaan näkökulmasta lääketieteen ter-

mistö on usein vaikeaselkoista ja siinä mielessä kaukana täsmällisyydestä.12 – Näkö-

kulmani lääketieteen termeihin on kuitenkin toisenlainen: kielenulkoisten entiteettien 

nimeämisen lisäksi niillä on myös performatiivinen sekä kuolinkertomusta eteenpäin 

vievä funktio. 

Koska kuolintodistusten kielenpiirteiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä ym-

märtää, minkälaisista tapahtumista on kyse, selitän jatkossa tarpeen mukaan esimerkki-

en lääketieteelliset termit sekä pääpiirteitä elimistön toiminnasta ja tautimekanismeista. 

Termien selityksissä tärkein apuvälineeni on ollut lääketieteen suomen kielen perusteos 

Lääketieteen termit (2005). Elimistön toiminnan ja tautimekanismien osalta olen turvau-

tunut myös tarjolla oleviin, luotettaviin verkkotietokantoihin (esim. Lääkärin tietokan-

nat, Terveyskirjasto, Käypä hoito), lääketieteen käsikirjoihin (esim. Mustajoki ja Kau-

kua 2002, Therapia Fennica 2007, Lääkärin käsikirja 2011) ja lähipiirin lääkäreiden 

tietämykseen. Selitysten määrää rajoittaakseni olen selittänyt kunkin termin vain niiden 

ensiesiintymän yhteydessä enkä sen jälkeen enää uudelleen. Tästä huolimatta tutkielman 

alaviitteistö on paikoitellen raskas. 

Olen pyrkinyt pitämään kuhunkin kuolemantapaukseen liittyvät eri lähteistä ko-

koamani selitykset pääosin tasolla, jonka voinee katsoa edustavan yleistietoa ihmisen 

fysiologiasta ja anatomiasta. Siksi en ole selitysten yhteyteen merkinnyt erikseen näky-

viin edellä mainittuja lähteitäni, eikä lähteiden merkitseminen selitysten oheen aina olisi 

järkevästi toteutettavissakaan. Suinkaan kaikki aineistoni termit eivät esiinny sellaise-

naan esimerkiksi hakusanana lääketieteen sana- tai oppikirjoissa, vaan sanasto vaihtelee 

yksiselitteisistä perustermeistä monimutkaisempiin muotoiluihin, joita voisi pitää lähin-
                                                             
12 Kaikkiaan kysymys vierasperäisten sanojen motivaatiosta on laaja: on myös esitetty, että nimenomaan 
potilaat välttäisivät nimityksiä, jotka kuvaavat sairautta liian selvästi – ja myös sanoja tauti ja sairaus (FK 
Risto Haarala, henkilökohtainen tiedonanto). Kysymys on mutkikas myös siksi, että lääketieteessä käy-
tössä on paitsi kaksin- myös kolminkertainen ammattisanasto: latinalais-kreikkalainen termi (sitaattilai-
na), sen morfofonologisesti suomeen mukautettu muunnos (erityislaina) ja suomenkielinen nimitys: aero-
titis – aero-otiitti – ilmanpainevaihtelun aiheuttama korvatulehdus, fractura – fraktuura – luunmurtuma 
(ks. myös Sajavaara 1989: 90; termien funktiosta lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa ks. 
Haakana ja Raevaara 1999; vierasperäisten sanojen vaikutuksesta lauserakenteisiin ks. Tiililä 2007: 177–
179 ja Laaksonen 2002: 36–41; lauserakenteista ja etäännyttämisestä ks. Fleischman 2001: 491–492). 
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nä jonkinlaisena erikoisalakohtaisena slangina. Jos jokin selityksistä tuntuisi olevan 

virheellinen, todennäköisin syy siihen on se, että tulkinnat eivät ole lääketieteen ammat-

tilaisen vaan humanististen tieteiden kandidaatin kirjoittamia. 

 

2.5 Tuntematon potilas 

 

Olen saanut aineistoni Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) arkistosta 

kahdessa erässä: pienemmän määrän opintojeni alkuvaiheessa vuonna 2003 ja mitta-

vamman määrän pro gradu –tutkielmaa varten vuonna 2007. Kaikkiaan käyttööni on 

luovutettu noin 60 kuolintodistuksen tapahtumatiedot. Aineistoa rajatakseni ja yhden-

mukaistaakseni jätin tutkielman ulkopuolelle muun muassa kuolintodistukset, jotka oli 

laadittu käytöstä poistuneelle lomakkeelle. Näin tarkastelun ulkopuolelle rajautuivat 

esimerkiksi lapsipotilaista kirjoitetut todistukset (9 kpl). Luvat aineiston luovuttamiseen 

ja käyttöön ovat antaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin silloiset johtajayli-

lääkärit Jaakko Karvonen (v. 2003) ja Juha Tuominen (v. 2007). 

Aineistokseni toimitetut kuolintodistusten tapahtumatiedot ovat lopullisesti 

anonymisoituja. Se tarkoittaa, että olen nähnyt kuolintodistuksista vain tutkielmani kan-

nalta välttämättömän, tapahtumatiedot, ja tapahtumatiedoissa esiintyneet mahdolliset 

tunnistetiedot (esim. nimet ja henkilötunnukset) sekä maininnat esimerkiksi asukasmää-

riltään pienistä paikkakunnista on poistettu ennen aineiston luovuttamista. Lopullinen 

anonymisointi tarkoittaa myös sitä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ei 

ole jäänyt tietoa siitä, keiden kuolintodistuksista käyttööni luovutetut tapahtumatiedot 

ovat peräisin. Ei siis ole olemassa kirjanpitoa, jonka perusteella aineistoni olisi sen luo-

vuttamisen jälkeen yhdistettävissä olemassa olleisiin ja oleviin henkilöihin. Kiinnostuk-

sen kohteena on kieli, eikä sen tarkastelu edellytä minkäänlaista tietoa vainajan tai kuo-

lintodistuksen kirjoittaneen lääkärin henkilöllisyydestä. Aineiston arkaluonteisuuden 

vuoksi en kuitenkaan yleensä esitä tapahtumatietoja kokonaisuudessaan vaan lyhyempi-

nä katkelmina siten, että tarkastelun alainen kielenilmiö tulee kuitenkin riittävässä mää-

rin havainnollistetuksi. 

Suuria aukkoja tapahtumatietoihin ei kuitenkaan ole syntynyt, sillä tunnistetietoja 

niissä on hyvin harvoin. Koska vainajan nimi, henkilötunnus ja kotikunta käyvät ilmi 

muualta lomakkeesta, on itsestään selvää, kenestä kirjoitetaan, eikä tällaisia tietoja siksi 
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ole välttämätöntä toistaa tapahtumatiedoissa. Saman huomion ovat tehneet myös Iede-

ma (2003: 69) potilaskertomuksista, Tiililä (2007: 216) Helsingin sosiaaliviraston kulje-

tuspalvelupäätöksistä ja Karvinen (2008: 48) kotihoidon hoitokertomuksista. Aineistoa 

rajatessani huomio ehti kuitenkin kiinnittyä siihen, että lapsista kertovissa tapahtuma-

tiedoissa potilaaseen viitataan toisin kuin aikuiseen. Jos aikuiseen potilaaseen viitataan 

tapahtumatiedoissa substantiivilla, käytetään tyypillisesti ensin sukupuoleen viittaavaa 

substantiivia (nainen, mies, rouva) ja sitten substantiivia potilas (ks. esim. 1, s. 14). 

Lapset eivät vastaavalla tavalla intensionaalisesti laitostu. Lapseen ei viitattu potilas-

sanalla ollenkaan. Yhdessä oli käytetty substantiivia tyttö läpi tapahtumatietojen, toises-

sa potilaan nimeä:13 

 
 (3) [– –] Pp.kk.vv tytölle nuhaa ja yskänärsytystä. [– –] Todettiin pneumonia ja tyttö tuli sai-

raalaan os. sisälle [– –] Pp.kk.vv tyttö alkoi jälleen kuumeilla, rahista enemmän [– –] 
Tyttö oli digitalisoituna pp.kk.vv tilanne vaikeutui ja pp.kk.vv klo. XX.XX tuli exitus. 

 
 (4) N. N. oli kuollessaan 15v ikäinen poika. 

 

Ylipäänsä on siis niin, että potilaaseen viittaavia substantiiveja tai pronomineja käyte-

tään tapahtumatiedoissa niukasti. Kuolintodistukset ovat etuuspäätösten, potilaskerto-

musten ja kotihoidon hoitokertomusten tavoin tekstejä, jotka laaditaan valmiille lomak-

keelle tai tekstipohjalle. Niissäkin potilaan tai asiakkaan nimi ja muut tunnistetiedot on 

kirjattu helposti erottuvalle paikalle muualle asiakirjaan, eikä sitä, ketä kerrottu koskee, 

tarvitse yksilöidä uudelleen asiakirjan leipätekstissä. 

  

                                                             
13 Potilas-sanasta ja sen välttämisestä etenkin liikeyrityksinä toimivien yksityislääkäriasemien mainon-
nassa on kirjoittanut Peltokorpi (2006). 
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3 Kuolleeksi kirjoitettu 

 

 
  Narcissa Malfoy:  Hän on vasta poika. 

 Severus Kalkaros:  En voi taivutella Pimeyden ruhtinasta, mutta voin 
ehkä auttaa Dracoa. 

  Narcissa Malfoy:  Severus. 
  Bellatrix Lestrange:  Vanno se. Anna rikkumaton vala. Ne ovat vain 

tyhjiä sanoja. Hän varmaan yrittää parhaansa, mutta 
tiukan paikan tullen luikertelee takaisin koloonsa. 
Pelkuri. 

  Severus Kalkaros: Ota taikasauvasi esiin. 
  Bellatrix Lestrange: Lupaatko sinä, Severus Kalkaros, varjella Draco 

Malfoyta, kun hän yrittää toteuttaa Pimeyden 
ruhtinaan toiveen? 

  Severus Kalkaros:  Lupaan. 
  Bellatrix Lestange: Lupaatko suojella häntä vaaroilta parhaan kykysi 
    mukaan? 

  Severus Kalkaros:  Lupaan. 
  Bellatrix Lestrange: Jos Draco epäonnistuu, lupaatko sinä hoitaa 

tehtävän, jonka Pimeyden ruhtinas käski tehdä? 
  Severus Kalkaros:  Lupaan. 
 
 
           Elokuvasta Harry Potter ja puoliverinen prinssi (Warner Bros. Entertaiment 2009) 
 

 

Kirjailija J. K. Rowlingin teoksen Harry Potter ja puoliverinen prinssi (2006 [2005]) 

elokuvaversiossa pimeyden velho lordi Voldemort on antanut Harry Potterin 

ikätoverille Draco Malfoylle mahdottoman tehtävän. Dracon on määrä murhata 

Tylypahkan noitien ja velhojen koulun rehtori Albus Dumbledore. Katkelman 

vuoropuhelussa Dracon äiti Narcissa Malfoy on huolissaan poikansa hengestä. Hän on 

saapunut siskonsa Bellatrix Lestragen kanssa tunnustelemaan, olisiko annettu tehtävä 

peruutettavissa. Bellatrix uskoo sisarenpoikansa jänistävän tehtävästään. Hän ei usko 

koulupojan kykenevän onnistuneeseen tappoloitsuun, avada kedavraan,14 sillä 

menestyksekkääseen murhaan tarvitaan loitsijan vilpitön intentio tarkoittaa sitä, mitä 

sanoo. Keskustelussa välikätenä toimivan Severus Kalkaroksen todettua tehtävänannon 

muuttamisen mahdottomaksi hän kuitenkin ilmaisee olevansa valmis auttamaan Dracoa. 

Bellatrix ei luota Kalkaroksen avunantolupaukseen vaan alkaa yllyttää häntä tekemään 
                                                             
14 Harry Potter -sarjan kirjoittaja J. K. Rowling esitti Edinburghin kirjafestivaaleilla 15. huhtikuuta 2004, 
että avada kedavra olisi muinainen arameankielinen loitsu, abrakadabran alkuperäinen muoto. Se tarkoit-
taa ’anna asian tuhoutua’. Sitä käytettiin parantamaan sairauksia. Asia, johon loitsussa viitataan, oli alun 
perin siis jokin sairaus, mutta kirjailija Rowling on sijoittanut asian tilalle ihmisen. (Encyclopedia of 
spells, Wikipedia.) 
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asiasta virallisen, vannomaan rikkumattoman valan. Hän manipuloi ja vähättelee valan 

merkitystä tietäen, että todellisuudessa kyse on kielenkäytöstä, joka sitoo käyttäjänsä 

järisyttävällä tavalla: vannoja kuolee, jos hän ei pysy sanojensa takana. Kohtauksen 

lopussa Kalkaros suostuu valaan ja virallistaa lupauksensa kolmesti lauseella Lupaan. 

Kolmikon vuoropuhelu havainnollistaa, minkälaista voimaa pelkillä sanoilla voi 

olla. Kun Severus Kalkaros on vannonut valansa ja sanonut Lupaan, hänen olemassa-

olonsa puitteet ovat perustavanlaatuisella tavalla muuttuneet. Hänen maailmansa ei ole 

enää sama. Harry Potter -elokuvan mielikuvitusmaailman lisäksi havainnollistavia esi-

merkkejä sanojen olosuhteita muokkaavasta voimasta löytyy muustakin fiktiosta, esi-

merkiksi Raamatusta: ”Jumala sanoi: ’Tulkoon valo!’ Ja valo tuli.” (1. Mooseksen kirja, 

1:3). Aina fiktion ja faktan välillä ei ole kovin suurta eroa. Avada kedavra -loitsu taika-

maailmassa ja kuolintodistus nyky-Suomessa muistuttavat monessa mielessä toisiaan. 

Molemmissa kieli on keskeisessä asemassa, kummastakaan ei voi kuka tahansa suoriu-

tua kunnialla (täytyy olla velho tai lääkäri) ja molemmissa pitää myös tarkoittaa sitä, 

mitä sanoo (täytyy haluta toisen kuolemaa tai kertoa totuus potilaan elämän viime het-

kistä). Kun nämä ehdot toteutuvat, päädytään kummassakin samaan lopputulokseen – 

kuolemaan – sillä asiakirjana kuolintodistus on ihmisen elämän virallinen lopetus. Kuo-

lintodistuksen virka elämän ja kuoleman välisenä portinvartijana onkin hyvin kouraan-

tuntuva. Sillä saadaan aikaan uusi institutionaalinen asiaintila, virallisesti päättynyt ja 

kaikkien säännösten mukaan loppuun viety elämä. Tällaisen asiantilan voi Suomessa 

saada aikaan vain kielellä, joko kirjoittamalla kuolintodistuksen tai kuolleeksi julista-

malla (ks. lukua 2.2). 

 

3.1 Performatiivisuuden teoria 

 

Kielitieteessä ja -filosofiassa kielenkäyttöä, jolla on näin voimakas todellisuutta luova 

voima ja joka saa aikaan jotakin sillä hetkellä, kun kieltä käytetään, kutsutaan performa-

tiiviseksi eli kielellä todeksi tekemiseksi. Performatiivisuusteorian juuret ovat englanti-

laisen filosofin J. L. Austinin vuonna 1955 Harvardin yliopistossa pitämillä luennoilla ja 

vuonna 1962 julkaistuissa pohdinnoissa. Austin käsitteli sitä, ettei kieli sisällä ainoas-

taan totuusehtoisia konstatiiveja, tosia tai epätosia väitteitä kielen ulkoisesta maailmas-

ta. Osalla väitelauseista ei ole totuusarvoa, eikä niitä käytetä kuvaamiseen vaan 
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tekoihin: ne aiheuttavat muutoksia vallitsevassa todellisuudessa. Tällaisia lauseita 

Austin kutsui performatiiveiksi. Luonteeltaan selvimmin performatiivisia ovat niin sa-

notut eksplisiittiset performatiivit. Ne leksikalisoivat illokuutionsa eli saavat aikaan 

muutoksen asiaintiloissa siten, että samalla kerrotaan, mitä ollaan tekemässä. Severus 

Kalkaroksen käyttämän lauseen Lupaan lisäksi eksplisiittisiä performatiiveja ovat esi-

merkiksi Tuomitaan syytetty elinkautiseen vankeuteen, Diagnosoidaan vasemmanpuo-

leinen keuhkokuume ja Julistan Michael Joseph Jacksonin kuolleeksi. Vaikka 

eksplisiittisillä performatiiveilla ei ole totuusarvoa, ne aiheuttavat konkreettisia 

seuraamuksia kielenulkoisessa maailmassa, jos niiden esittäjällä on valtuudet tekemänsä 

kielellisen teon suorittamiseen. Oikean ihmisen sanomana jonkun elämä todella jatkuu 

vankilassa, antibioottilääkitys aloitetaan ja supertähteä aletaan pitää kuolleena. (Austin 

1962: 1–7, Laitinen ja Rojola 1998: 9, Loxley 2007: 6–9.) Eksplisiittisissä performatii-

veissa kyse onkin lauseen ja teon ykseydestä: lause itsessään on se teko, josta se kertoo. 

Lauseen ja sen ilmaiseman teon välillä ei ole siis eroa, koska teko tapahtuu vain kielessä 

ja vain teon seuraukset tapahtuvat maailmassa. 

Koska performatiiviset ilmaukset aiheuttavat tällä tavoin muutoksia todellisuudes-

sa, ne merkitsevät asiaintilojen välisiä rajoja. Todellisuus on ennen performatiivisen 

ilmauksen lausumista aina erilainen kuin sen jälkeen. Aineistoni tyypillisin eksplisiitti-

nen performatiivi on todetaan. Esimerkin 5 vainaja oli ollut lääkärissä uusimassa 

reseptejään, kun hänellä alkoi kuolemaan johtava aivoverenvuoto (ICH, intracerebral 

hemorrhage). Katkelma on tapahtumatietojen lopusta, jossa selostetaan lääketieteellisen 

ruumiinvauksen (obduktio) löydöksiä: 

 
 (5) [– –] ICH:n etiologian selvittämiseksi tehty obduktio: obduktiossa todetaan laaja-alainen 

ateroskleroosi, painottuen koronaarisuoniin ja aortan distaaliosiin. Sydänlihaksessa, 
septumin yläosassa todetaan kirjavuutta, joka herättää epäilyn akuutista 
sydäninfarktista. Oikean puoleisessa keuhkoissa bronkiaalisesti märkäistä eritettä, sekä 
kudosnesteen sameutta sopien pneumoniaan. Aivoissa todetaan oikeassa hemisfäärissä 
frontoparietaali lohkossa intra cerebraalinen lobaarivuoto. Todennäköisenä syynä 
pidetään amyloidi angiopatiaa, neuropatologin lausunto vielä tulossa. (K14) 

 

Se, että eksplisiittisissä performatiiveissa varsinainen teko tapahtuu vain kielessä, ei 

tietenkään tarkoita, etteikö patologi todella olisi nähnyt ruumiinavauksessa niitä 

kielenulkoisen maailman entiteettejä – rasvakertymiä valtimoissa (ateroskleroosi), 

kirjavuutta sydämen väliseinässä sekä verenvuotoa aivokudoksen sisällä oikean aivo-
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puoliskon otsa- ja päälakilohkojen alueella (oikeassa hemisfäärissä frontoparietaali 

lohkossa intra cerebraalinen lobaarivuoto) – jotka hän ilmoittaa raportissaan. Sen 

sijaan on kysymys siitä, ettei itse toteamista tekona ole olemassa kielenkäytön 

ulkopuolella. Esimerkiksi juuri kuolleeksi julistaminen (ks. lukua 2.2) on austinilainen 

performatiivinen teko klassisimmillaan, sillä riippumatta kadonneen fysiologisen kuo-

leman ajankohdasta yhteiskunta juridisine rakenteineen alkaa nähdä kuolleen kuolleena 

vasta julistamisen jälkeen. Vaikka ihmisiä on kuollut silloinkin, kun kuolintodistuksia ei 

kirjoitettu, ei kuolintodistuksessa kuvattua medikalisoitua kuolemaa ole olemassa siitä 

kirjoitetun kuvauksen ja kuvauksen säännöt sanelevan instituution ulkopuolella. Myös 

rasvakertymistä valtimoissa, sydänlihaksen kirjavuudesta tai aivoverenvuodosta tulee 

olemassa olevaa, sosiaalisesti hyväksyttyä ja mahdollisesti tulevassa toiminnasssa 

huomioon otettavaa faktaa vasta, kun niiden olemassaolo on todettu. Virallinen 

diagnosointikin on siis performatiivista toimintaa, johon implikoituu auktoriteetti ja jota 

voi tehdä vain asiaan valtuutettu lääkäri. 

Austin (1962: 54–55, 91–93) päätyi lopulta käsitykseen, että kielenkäyttö on poh-

jimmiltaan aina tekoja – vähintäänkin implisiittisesti performatiivista.15 Tämän näke-

myksen mukaan jokaiseen ilmaukseen voi kuvitella performatiiviverbin. Esimerkiksi 

ilmauksien Söin evääsi, Anteeksi ja Juokseminen vapauttaa performatiivisuus paljastuu 

johtolauseen16 verbistä, kun lause referoidaan: Söin evääsi  Myönnän, että söin evää-

si; Anteeksi  Pyydän anteeksi; Juokseminen vapauttaa  Väitän, että juokseminen 

vapauttaa. Näin ollen konstatiiveja ei oikeastaan voi erottaa performatiiveista, vaan 

kielellä on performatiivis-konstatiivinen kaksoisolemus. Jo ennen Austinia performatii-

vien konstatiiviseen puoleen ehti kiinnittää huomiota ranskalainen jälkistrukturalisti 

Émile Benveniste (1958 ja 1963, ks. myös Laitinen ja Rojola 1998: 14). Hänen mu-

kaansa keskeistä performatiivisuudessa on nimenomaan se, että eksplisiittinen perfor-

matiivikin on sekä kielellinen teko että kuvaus teosta. Näin performatiivi toimii itsensä 

referentikseen ottavana refleksiivisenä kielenkäyttönä. Se viittaa itseensä ja luomaansa 

todellisuuteen, jos se esitetään ehdoin, jotka tekevät siitä teon. Kuolintodistuskin on 

sekä dokumentti että julistus, ja sen performatiivisuudessa on eri ulottuvuuksia. Institu-

                                                             
15 Myöhemmin yksittäistä kielellistä tekoa on alettu kutsua puheaktiksi, ja varsinaista puheaktiteoriaa ovat 
kehittäneet erityisesti kielifilosofit John Searle (1969) ja H. P. Grice (1975). 
16 Johtolause on eräänlainen lukuohje, jossa eksplikoidaan, minkälaiseen tulkintakehykseen referoitu tulee 
asettaa. Verbinä johtolauseessa on puheaktiverbi (kommunikaatioverbi) (esim. ilmoittaa, kertoa, myön-
tää), joka eksplikoi, minkälaisesta kommunikaation tavasta on kyse. (ISK § 1476.) 
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tionaalisena paperina se mahdollistaa kuolemanjälkeisten menettelyjen käynnistymisen. 

Koko ajan siinä on mukana myös kielenkäytön taso: diagnosoiminen kielellisenä tekona 

mutta myös esimerkiksi tapahtumatietojen poeettinen performatiivisuus. Edellistä käsit-

telen tässä luvussa, jälkimmäistä luvuissa 5 ja 6. 

Vaikka varsinaista puheaktiteoriaa kehittivät muut kuin Austin, hänenkin teori-

aansa liittyi puheaktien käsite. Austin näki jokaisessa lauseessa kolme ulottuvuutta, jot-

ka toteutuvat samanaikaisesti: lokutiivisen, illokutiivisen ja perlokutiivisen aktin. Loku-

tiivinen akti tarkoittaa proposition ilmaisemista; lausetta, joka predikoi jotakin jostakin 

tarkoitteesta. Illokutiivinen akti on lauseella ilmaistu toiminta tai sen yritys (esim. lupa-

us, uhkaus, julistus). Sen määrittelee konventionaalinen sosiaalinen käytäntö. Koska 

illokutiivisessa aktissa ei ole kyse siitä, mitä lause tarkoittaa tai mihin se viittaa vaan 

siitä, mitä se tekee, Austin puhuu lauseen illokutionaarisesta sävystä. Sävyn tulkinta 

vaatii vastaanottajalta ymmärrystä kokonaistilanteesta: puhujan intentioiden ymmärtä-

mistä ja tulkintaa. Perlokutiivinen akti puolestaan tarkoittaa lauseen efektiä; tyypillisiä 

vaikutuksia, joita lause aiheuttaa kohteissa ja vastaanottajissa. (Austin 1962: 94–108, 

ks. myös Laitinen ja Rojola 1998: 10, Loxley 2007: 18–19.) Keskeisimpään asemaan 

Austinin performatiivisuusteoriassa nousi illokutiivisen aktin tarkastelu. 

Austinin (1962: 14–15, ks. myös Loxley 2007: 11) teoriassa kielenkäytön perfor-

matiivinen voima ei kuitenkaan toteudu pelkän eksplisiittisen performatiivin kielellisen 

rakenteen voimalla. Haluttuun päämäärään päästään vain, jos performatiivin esittää asi-

aan valtuutettu pätevä henkilö tietyllä intentiolla oikeassa tilanteessa. Näitä toimivan 

performatiivin kulttuurisia edellytyksiä Austin kutsui onnistuneisuusehdoiksi (felicity 

conditions). Onnistuneisuusehtoja on kuusi, mutta ne voi ajatella kahdeksi pääryhmäksi: 

A) kielellisen performanssin ulkoiset käytännöt sekä B) aikomukset eli asianosaisten 

intentioiden vilpittömyys. Edellisiä on neljä: (1) täytyy olla olemassa konventionaalinen 

kielellinen käytäntö, (2) asianosaisten ja olosuhteiden tulee olla tähän käytäntöön sopi-

vat, (3) heidän tulee toteuttaa käytäntö oikein sekä (4) kokonaan. Jälkimmäisiä on kaksi: 

(5) asianosaisilla tulee olla vilpitön intentio toteuttaa meneillään oleva toiminta, (6) ja 

heidän tulee tulevaisuudessa toimia performatiivisessa toiminnassa tapahtuneen institu-

tionaalisen muutoksen edellyttämällä tavalla. Kuusikohtaisesta listastaan huolimatta 

Austin ei nähnyt vilpillisen intention kumoavan performatiivisen toiminnan seuraamuk-

sia. Vaikka täydellisessä performatiivissa esimerkiksi lupaus on lupauksen akti vain, jos 
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on tarkoitettu sitä, mitä on luvattu, on myös mahdollista olla sidottu lupaukseen, jota ei 

täysin tosissaan tarkoittanut, tai esimerkiksi avioliittoon, jota ei halunnut. Syytönkin 

voidaan tuomita vankeuteen ja rangaistus panna täytäntöön. Näin ollen performatiivin 

ulkoisiin käytäntöihin liittyvät onnistuneisuusehdot ovat välttämättömämpi edellytys 

aktin toteutumiselle kuin asianosaisten aikomukset. Jos ulkoiset puitteet ovat kunnossa, 

performatiivin seuraamus – esimerkiksi rekisteröity parisuhde juridisena instituutiona – 

astuu voimaan, vaikka olisikin mieluummin rekisteröitynyt jonkun toisen kanssa. Vas-

taavasti puolestaan on niin, ettei parin vilpitön tahto riitä rekisteröidyn suhteen alkami-

seen, jos olemassa oleva konventionaalinen käytäntö ei toteudu täydellisesti – jos toimi-

tus jostain syystä vaikka keskeytyisi tai siinä tehtäisiin virheitä. 

Mahdollisuus olla väärin perustein sidottu performatiivin jälkivaikutuksiin, tuo 

esiin seikan, josta Austinin teoriaa ja sitä seurannutta puheaktiteoriaa on arvosteltu. Kie-

lenkäytön seuraamuksia ei määrää ainoastaan puhujan intentio, vaan niihin vaikuttaa 

myös vastaanottajan tulkinta. Esimerkiksi keskustelunanalyytikot ovat kritisoineet Aus-

tinin teorian puhujakeskeisyyttä siitä, että se painottaa liikaa ilmauksen illokuutiota eikä 

ota riittävällä tavalla huomioon aktin perlokuutiota (Hakulinen 1996, ks. myös Laitinen 

ja Rojola 1998: 12–13). Etnometodologisen keskustelunanalyysin omissa lähtökohdissa 

voi kuitenkin nähdä yhtymäkohtia esimerkiksi filosofien sekä kulttuurin- ja sukupuolen-

tutkijoiden 1990-luvulta asti käyttämään postmoderniin performatiivisuusteoriaan, jon-

ka juuret ovat nimenomaan Austinin ajatuksissa. Siinä missä performatiivisuusteoriaan 

pohjautuvassa filosofiassa sekä kulttuurin- ja sukupuolen tutkimuksessa nähdään todel-

lisuus, oleminen ja sukupuoli kattavasti performatiivisena toimintana, sen ymmärtämi-

senä ja toistona,17 etnometodologisessa keskustelunanalyysissa on keskeistä nähdä 

kaikki kielenkäyttö toimintana ja toiminnan ymmärtämisenä. Kielenkäyttö vaikuttaa 

aina paitsi itseensä myös esiintymisympäristöönsä; se luo ja uudistaa tai pitää yllä esiin-

tymisyhteytensä toimintojen ja olosuhteiden merkitystä (ks. esim. Garfinkel 1967, Heri-

tage 1996 [1984]: 137–178, Sorjonen 1997: 30–37). Niinpä etnometodologisen keskus-

telunanalyysinkin voi nähdä yhtyvän Austinin (1962: 14–15) ja Benvenisten (1958 ja 

1963) näkemyksiin kielenkäytön performatiivis-konstatiivisesta kaksoisolemuksesta. 

                                                             
17 Paradigmaan liittyviä ulkomaisia teoksia ovat esimerkiksi Derrida 1982 [1972], Althusser 1984 [1976], 
Butler 1993, 1997 ja 2008 [1990] sekä Sedgwick 2003; suomalaisia esimerkiksi Pulkkinen 1998 [1996], 
Rossi 1999, Koivunen 2003 ja Vänskä 2006. 
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Yhtä mieltä ollaan ainakin siitä, että kieli saa merkityksensä indeksisesti ja refleksiivi-

sesti. 

Leikkimielisen yrityksen pohtia performatiivisuuskysymyksiä ja perlokuution 

asemaa voi nähdä Austinin aikoihin valmistuneessa P. L. Traversin kirjasarjaan pohjau-

tuvassa musikaalielokuvassa Maija Poppanen (Walt Disney Company 1964). Siinä on 

kohtaus, jossa elokuvan päähenkilöt ovat retkellä katumaalauksessa. Siellä he osallistu-

vat karusellihevosilla laukkakilpailuihin. Kilpailuissa esitetään laulu, joka kertoo perlo-

kuutioltaan arvaamattoman sanan supercalifragilisticexpialidocious vaikutuksista. Sa-

nan seuraamukset vaihtelevat tilanteen mukaan, ja se saa merkityksensä muutenkin vä-

hän miten sattuu: milloin lausujansa intention, milloin vastaanottajan tulkinnan mukaan. 

Sitä käyttämällä voi esimerkiksi vaikuttaa pikkuvanhalta tai älykkäältä tai tulla kutsuksi 

teelle. Koska supercalifragilisticexpialidocious on ennalta määräämättömien seuraa-

muksiensa vuoksi eräänlainen joka tilanteen sana, se toimii myös tilanteissa, joissa ei 

tahdo saada sanaa suustaan. Tällaisesta on kokemusta laukkakilpailussa esiintyvän or-

kesterin rumpalilla. Hän oli ollut viettämässä tyttöystävänsä kanssa iltaa ja sanonut su-

percalifragilisticexpialidocious. Kohtauksessa esitetyssä laulussa rumpali kertoo häm-

mästyneenä puheaktinsa perlokuutiosta. Hänen kohdallaan sana johti tyypilliseen eks-

plisiittisellä performatiivilla aikaan saatavaan institutionaaliseen muutokseen – aviolii-

ton alkamiseen: 

 
So when the cat has got your tongue 
There’s no need for dismay 
Just summon up this word 
And then you've got a lot to say 
But better use it carefully or it could change your life 
For example one night I said it to me girl 
And now me girl's me wife! 

 

Vaikka performatiivisuusteorian alku yhdistetään Austiniin, myös muut ovat 

pohtineet kielenkäytön performatiivisuutta. Laukkakilpailujen rumpalin tavoin Austinia 

vuosisatoja edeltäneet filosofit ovat enemmän tai vähemmän tiedostaneet inhimilliseen 

kielenkäyttöön liittyviä performatiivisuusaineksia. Esimerkiksi englantilainen filosofi 

Thomas Hobbes (1588–1679) on nähnyt poliittisen tai sopimuksellisen velvoitteen 

austinilaisittain esittäessään, että ne toteutuvat vain kielellisten tekojen kautta (Geraint 

1967: 246–247, Doliwa 2009: 85–88). Poliittista filosofiaa käsittelevässä teoksessaan 
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Leviathan hän (1909 [1651]: 103) pohtii muun muassa sitä, kuinka oikeudellisia tekoja 

tehdään lauseen I give voimalla. Hän (mp.) on hahmotellut aikamuodonkin vaikutusta 

sanojen voimaan, joskin päätynyt nykykäsityksestä poiketen pitämään myös 

menneeseen viittaavaa ilmausta performatiivina: 

 
Words alone, if they be of the time to come, and contain a bare promise, are an insufficient sign of 
a Free-gift and therefore not obligatory. [– –] But if the words be of the time Present or Past, then 
is my to morrow Right given away to day; and that by the virtue of the words, though there were 
no other argument of my will. 
 

Lisäksi kielenkäytön performatiivisuus oli jossain määrin esillä myös stoalaisilla, jotka 

jakoivat lauseen merkityksen propositionaaliseen sisältöön ja toiminnan laatuun 

(illokutiiviseen voimaan) (Kieli ja sen kieliopit 1998: 19). 

Kaikkiaan ymmärrys kielen performatiivisesta puolesta on siis ollut kauan läsnä 

kulttuurissa. On arveltu, että erityisesti juristit olisivat huomanneet performatiivit ja 

niiden tärkeyden ennen kuin performatiiveja oli erityisesti teoretisoitu (Doliwa 2009: 

83). Ymmärrys performatiivisuudesta näkyy myös folkloressa: Harry Potter -kirjoihin 

kulkeutuneen aremeankielisen avada kedavran tavoin myös suomalaisen muinaisuskon 

loitsuissa, tiettyyn kaavan vakiintuneissa kielellisissä esityksissä, joiden oletettiin saa-

van aikaan lausujansa tavoittelema asiaintila. Niissäkään sanat eivät olleet symboleita 

vaan konkreettista todellisuutta (Virtanen 1991: 245–248). 

 

3.2 Eksplisiittisen performatiivin metapragmaattisuus 

 

Austin onnistui identifioimaan eksplisiittisten performatiivien olemassaolon ja 

hahmottelemaan niiden kielioppia mutta ei täysin selittämään ilmiötä. Jako 

performatiiveihin ja konstatiiveihin kumoutui, sillä ilmauksella tehdään aina jotain sillä 

hetkellä, kun se ilmaistaan. Avoimeksi myös jäi, kuinka jokaisen puheaktin kolme ulot-

tuvuutta (lokuutio, illokuutio ja perlokuutio) ilmaistaan ja miten niiden keskinäiset suh-

teet tunnistetaan – ja voiko niitä ylipäätään erottaa toisistaan. Esimerkiksi Sadock 

(1974) on esittänyt, että sosiaalisen käytännön määrittelemä illokutiivinen akti on itse 

asiassa sama asia kuin ymmärrys ilmauksen perlokuutiosta. 

Vaikka Austin päätyi teoriassaan siihen, että kaikki kielenkäyttö on performatii-

vista, eksplisiittinen performatiivi ei voi olla sanan supercalifragilisticexpialidocious 
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tavoin kielelliseltä rakenteeltaan mitä tahansa. Reaalimaailman eksplisiittisissä perfor-

matiiveissa teko ja tekijä ilmaistaan avoimesti: predikaattina toimii indikatiivissa oleva, 

illokuutionsa leksikalisoiva puheaktiverbi, ja subjektina on puhujaan viittaava 1. per-

soona tai sitä implikoiva passiivimuoto. Verbin tempuksen on oltava preesens, sillä 

menneeseen aikaan kytkeytyvä lause on vain referoitu performatiivi eli kuvaus aiemmin 

suoritetusta kielellisestä toiminnasta. Myös ilmauksen aspektin on oltava rajattu, sillä 

jatkuvaa (Olen toteamassa) tai toistuvaa tekemistä (Nimitän häntä Michael Josephiksi) 

ilmaisevat lauseet ovat puheaktiverbistä huolimatta ainoastaan toiminnan kuvauksia, 

koska meneillään oleva toiminta ei tapahdu kokonaan. 

Eksplisiittiset performatiivit erottaa siis muusta kielenkäytöstä niiden rakenteen 

läpinäkyvä, deiktisistä elementeistä muodostuva kehys. Ensinnäkin niissä toteutuu per-

soonadeiksis, joka osoittaa avoimesti tilanteeseen osallistujien roolijaon: puhuja on sub-

jekti ja agentti, vastaanottaja objekti ja patientti (Minä julistan sinut voittajaksi). Toi-

sekseen eksplisiittisille performatiiveille välttämätön puheaktiverbi suoraan kertoo, mitä 

parhaillaan tapahtuu, ja samalla tuottaa sen sosiopragmaattisen toiminnan, josta se ker-

too. Eksplisiittinen performatiivi saa voimansa aiemmista vastaavalla performatiivilla 

tehdyistä teoista. Kolmanneksi tempuksen eli preesensin sisäisen aikarakenteen deiktiset 

kiintopisteet ovat samanaikaiset, joten ilmauksen voi tulkita tarkoittavan hetkeä, jona se 

lausutaan. Lisäksi verbin modus on tunnusmerkittömästi indikatiivi. (Austin 1962: 4–7, 

Laitinen ja Rojola 1998: 9–10, ISK § 1671, Agha 2007: 56–58.) Näin ollen se, mikä 

lopulta kielellisen rakenteen tasolla tekee performatiivista eksplisiittisen, on ilmauksen 

indeksisistä elementeistä rakentuva metapragmaattisuus, joka nostaa näkyviin ilmauk-

sen performatiivisen funktion, kertoo sen asemasta puheaktina ja tuo esiin sen, mitä 

ilmauksella tehdään. Muussa kielenkäytössä tämä jää implisiittiselle tasolle. 

 

3.3 Parasiittinen performatiivi 

 

Kielellisen rakenteen lisäksi yhtä oleellista performatiivin tehossa on se, että päämää-

rään päästään vain, jos performatiivisen teon tekee asiaan valtuutettu pätevä henkilö 

tietyllä intentiolla oikeassa tilanteessa (Austin 1962: 14–15). Esimerkiksi kuolleeksi 

julistaminen osana näytelmän juonenkulkua ei aiheuta kuolleeksi julistamisesta koituvia 

juridisia seuraamuksia. Tai jos keksisin itselleni uskottavan lopun, täyttäisin pöydälläni 
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olevan tyhjän kuolintodistuslomakkeiston ja toimittaisin sen osat vaadituille tahoille – 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, maistraattiin ja hautaamisestani vastaaville – 

minua ei alettaisi pitää kuolleena vaan tärähtäneenä. Jos saman ottaisi sen sijaan asiak-

seen lääkäriystäväni työpaikallaan, performatiivisen toiminnan toteutumisen ehdot täyt-

tyisivät siinä määrin, että alkaisi tapahtua. 

Kokeilumielellä tekemäni soittokierros havainnollistaa tilannetta. Väestörekiste-

ristä tieto kuolemastani etenisi pienellä viiveellä eri viranomaisille mutta myös moniin 

yhteisöihin ja yrityksiin, esimerkiksi pankkeihin. Puhelu pankkiin paljastaa, että elämäs-

täni tulisi hankalaa, kun maksukorttini ja tilien käyttöoikeuteni lakkautettaisiin. Yli-

päänsä edessä olisi eksistentiaalista hämmennystä, jos joku haluaisi jostain syystä tar-

kistaa henkilöllisyyteni väestötietojärjestelmästä. Kuolintietoni eteneminen Verohallin-

toon synnyttäisi kuolinpesän, ja omaisuuttani olisi mahdollista alkaa jakaa perintönä. 

Jos olisin rekisteröidyssä parisuhteessa, puolisoni saisi huomata siviilisäätynsä muuttu-

neen leskeksi. Kuolintodistustani vastaan hän voisi hakea vakuutuskorvauksia. 

Soppa alkaisi ehkä vähitellen selvitä, kun hautausurakoitsija ei löytäisikään minua 

ruumishuoneelta. Lääkäriystäväni olisi pian vakavissa vaikeuksissa. Mikäli hautausura-

koitsijakin olisi juonessa mukana, institutionaalinen itsemurhani etenisi sujuvasti kuo-

lemanjälkeisiin seremonioihin. Silti kuolintodistuksella aikaan saatu performatiivinen 

muutos olisi seuraamuksistaan huolimatta osittain epäonnistunut, sillä onnistuneisuu-

sehdot eivät täyttyisi täydellisesti. Olisin edelleen elävä, vaikkei minulla enää olisikaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisen kannalta elintärkeää virallista identiteettiä. 

Kirjoittajan vilpitön intentiokin olisi mahdollinen ainoastaan, jos todella olisin kuollut. 

Institutionaalisen olemassaoloni rajojen koettelu osoittautuisikin parasiittiseksi eli 

epäonnistuneeksi performatiiviksi. Tällainen epäonnistumisen mahdollisuus kuuluu 

Austinin (1962: 22) mukaan kaikkiin seremoniallisiin ja konventionaalisiin performatii-

veihin. Ajatukseen on Austinin jälkeen tarttunut erityisesti filosofi Jacques Derrida 

(1982 [1972]). Hänen mukaansa juuri parasiittiset performatiivit ovat keskeinen osa 

performatiivisuutta. Ilman niitä ei voisi olla onnistuneitakaan performatiiveja, koska 

performatiivisen toiminnan toteutumisen kannalta vilpittömyyttä ja asianmukaista kon-

tekstia tähdellisempää on se, että performatiiveja voidaan toistaa (Derrida 1982 [1972]: 
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324–325).18 Käytännössä derridalainen, toiston keskeiseen asemaan nostava performa-

tiivisuuskäsitys näkyi edellä hahmottelemassani huijauksessa esimerkiksi siinä, että 

virallinen tapa todeta ihmisen elämä päättyneeksi on niin monta kertaa toteutettu, että 

järjestelmän toimintatavat on mahdollista tietää riittävän hyvin tuon toiminnan jäljitte-

lemiseksi. Kuolintodistuksissa on kuitenkin olennaista myös tarkoittaa sitä, mitä sanoo. 

Tarvitaan sekä Derridan korostama toiston myötä muodostunut konventio että Austinin 

painottama vilpitön intentio, joita oikeastaan onkin vaikea erottaa toisistaan. Kuolinto-

distuksella tavoiteltu tosiasiallisen fysiologisen kuoleman virallistaminen ei voi täysin 

toteutua ilman todellista vainajaa ja todistuksen kirjoittajan vilpitöntä intentiota. 

Kuolintodistuksen laatiminen ei siis yhteiskunnan toiminnan kannalta ole lääkärin 

työn ytimen ulkopuolella olevaa toisarvoista tekemistä, pelkkää paperityötä. Institutio-

naalisella tasolla toimiviin performatiiveihin implikoituu auktoriteetti ja kytkeytyy vas-

tuu, koska kuolintodistuksen kaltaisilla papereilla on konkreettisia ja suoria vaikutuksia 

siihen, miten ihmisiä kohdellaan. Niiden kautta ollaan olemassa, muutetaan perimisjär-

jestyksiä, myönnetään ja evätään rahaa, vangitaan ja vapautetaan. Performatiivisia asia-

kirjoja kirjoittavilla ei ainoastaan ole oikeus vaan myös velvollisuus niiden laatimiseen, 

ja kirjoittaja on lain edessä vastuussa toiminnastaan. Siksi ystävänikin on jyrkästi kiel-

täytynyt keskustelemasta institutionaalisen olemassaoloni rajoja koettelevan testin to-

teuttamisesta. 

 

3.4 Lääketieteen termit performatiiveina 

 

Asiakirjana kuolintodistuslomakkeisto toimii performatiivisesti käynnistäessään kuole-

misen institutionaaliset seuraamukset ja mahdollistaessaan ruumiin hautaamisen tai sen 

luovuttamisen opetuskäyttöön. Itse asiakirjassa ja etenkin sen varsinaiseksi kuolintodis-

tukseksi kutsutussa osassa, johon tapahtumatiedotkin kirjoitetaan, on keskeisessä ase-

massa kieli. Koska kieli on aina vähintään implisiittisesti performatiivista, eksplisiittis-

ten performatiivien lisäksi voi muitakin tapahtumatietojen kielen elementtejä lähestyä 

performatiivisesta näkökulmasta. Käsittelen tässä luvussa siitä näkökulmasta tapahtu-

matietojen mutta myös muiden potilasasiakirjojen kielelle tyypillistä, arkisissakin kieli-

                                                             
18 Myöhemmin kulttuurin- ja sukupuolentutkimuksessa on korostunut ajatus siitä, että olemassa olevia 
kulttuurisia arvojärjestelmiä voi muuttaa hyödyntämällä performatiivisuuteen liittyvää toisin toistamisen 
mahdollisuutta ja sen tuottamia odottamattomia muutoksia (ks. esim. Butler 2008 [1990]). 
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keskusteluissa taajaan tunnistettua piirrettä: lääketieteen termien käyttöä. Luvussa 4.3 

palaan termeihin teonnimien yhteydessä, mutta silloin näkökulma on semanttinen. 

Kielitieteilijöistä sairauksien nimeämistä on käsitellyt esimerkiksi Fleischman 

(1999). Hän esittää, etteivät sairaudet ole asioita (thing) vaan lääketieteellisen diagnos-

tiikan kielellisiä rakennelmia (construct). Esimerkkinä Fleischman (ma. 11) käyttää 

termiä myelodysplastinen oireyhtymä, joka tarkoittaa luuytimen kantasolujen erilaistu-

mishäiriötä. Sen aiheuttavat luuytimessä tapahtuvat muutokset, joilla on useita seuraa-

muksia kuten huonosti hoitoon reagoiva anemia, luuytimen rautaa keräävien punasolu-

jen tumalliset esiasteet ja veressä esiintyvät valkosolujen nuoruusmuodot. Harvalta 

myelodysplastista oireyhtymää potevalta voidaan todeta kaikki oireyhtymälle tyypillisi-

nä pidetyt patologiset merkit, ylipäänsä taudinmääritys voi olla vaikeaa ja taudinkulku-

kin hyvin monenlaista. Kaikesta huolimatta tauti tappaa osan potilaista, sillä joillakuilla 

oireyhtymä kehittyy akuutiksi leukemiaksi.19 Fleischmanin (mp.) mukaan se referentti, 

johon termillä myelodysplastinen oireyhtymä viitataan, on olemukseltaan niin moni-

muotoisten patologisten ja kliinisten vaihtoehtojen kirjo, että hän pitää oireyhtymää 

esimerkkinä lääketieteellisestä entiteetistä, joka oikeastaan on olemassa ja diagnosoita-

vissa vain siksi, että sillä on nimi.20 

Fleischman (1999) ei käytä käsitettä performatiivisuus kirjoittaessaan lääketieteen 

termeistä, vaikka hän nähdäkseni käsittelee juuri nimeämisen performatiivista puolta. 

Hän kirjoittaa ”nimien voimasta” ja ”rajan merkitsemisestä”, jolla hän tarkoittaa nimien 

mahdollisuutta aiheuttaa niitä konkreettisia yksityisiä ja institutionaalisia muutoksia, 

joita vakavan sairauden diagnosoiminen aiheuttaa ihmisen identiteettiin. Tällainen iden-

titeettiä muuttava diagnoosi voidaan tehdä silloinkin, kun potilas on oireeton; lääketie-

teen kielenkäytöllä voidaan osoittaa joku sairaaksi, vaikka hänellä ei olisi sairaudentun-

netta (ks. myös McCullough 1989: 118). Myelodysplastinen oireyhtymä olisi siis ensisi-

jassa olemassa vain kielessä, ja viitatessaan itseensä mutta aiheuttaessaan muutoksia 

maailmassa se toimisi kuin performatiivi. 
                                                             
19 Akuutti leukemia on nopeasti etenevä verisyöpä, joka hoitamattomana johtaa kuolemaan yleensä muu-
tamassa viikossa. 
20 Näkemys voi olla vaikeasti nieltävä lääke- ja luonnontieteellisessä tiedonkäsityksessä, jossa taudin 
katsotaan olevan olemassa inhimillisestä ymmärryksestä riippumatta. Tällaisen käsityksen mukaan tiedon 
muuttuminen ei muuta tautia, joka on olemassa määrittelyistä riippumatta, vaan tuottaa siitä ainoastaan 
parempaa tietoa. (Wulff, Andur Pedersen ja Rosenberg 1990: 79–82.) Käsitys on kuitenkin kyseenalais-
tettu esim. fenomenologisessa tieteenteoriassa, jonka mukaan ei ole mahdollista, että olisi inhimillisestä 
ymmärryksestä ja tutkijasta riippumattomia tutkimuskohteita (ks. esim. Alanen 1989: 15). (Ks. myös 
Torkkola 2008: 107–111.) 
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Esimerkkinä Fleischman käyttää itseään. Laboratoriokokeessa sattumalta esiin tul-

lut lievä anemia osoittautui osaksi myelodysplastista oireyhtymää. Diagnoosin myötä 

hänen ymmärryksensä itsestään muuttui terveestä mahdollisesti kuolemaan johtavaa 

sairautta potevaksi, vaikka hän oli diagnoosin tekemisen aikaan ja pitkään sen jälkeen 

kliinisesti oireeton. Tätäkin konkreettisempia performatiivisia puolia lääketieteen ter-

meillä on. Ne liittyvät muutokseen, joka tapahtuu siinä, miten ympäristö alkaa suhtautua 

diagnoosin saaneeseen. Esimerkiksi vakuutusta hakiessa voi olla ratkaisevaa, onko haki-

jan terveydentila käsitteistetty anemiaksi vai leukemian esiasteeksi. (Ma. 11, 13.) 

Monilla lääketieteen termeillä on kuitenkin selkeämpi referentti kuin termillä mye-

lodysplastinen oireyhtymä. Myös niiden käytön voi mieltää performatiiviseksi toimin-

naksi. Kun lääkäri määrittää ja nimeää sairauden, hän suhteuttaa potilaan kertoman, 

tekemänsä havainnot sekä tutkimusten tulokset olemassa olevaan tautiluokitukseen. 

Tällaisessa hahmottamisprosessissa termit eivät ole vain vaihtoehtoinen tapa käsitteistää 

kielenulkoisessa maailmassa olevaa asiaintilaa, vaan diagnoosi tehdään ja se määrittyy 

kielessä. Lääketieteelliset tapaukset tuotetaan tapauksia käsittelevällä kielellä, eikä tiu-

kimpien näkemysten mukaan lääkärillä ole prosessissa käytettävissään muuta kieltä 

kuin abstraktinen ammattikieli (McCullough 1989: 124, Atkinson 1995: 93). 

Moni muukin tutkija (ks. esim. Mintz 1992, Sarangi ja Roberts 1999a: 18, Flei-

schman 2001: 475) on luonnehtinut lääketieteen kieltä ja erityisesti termistöä abstrakti-

seksi. Sillä on tarkoitettu erityisesti toisen asteen entiteetteihin viittaavan sanaston käyt-

töä. Usein lääketieteen termit viittaavat kuitenkin konkreettisiin ensimmäisen asteen 

referentteihin (ulkus ’haava’, musculus biceps brachii ’hauislihas’, ganglio ’hyytelörak-

ko’) tai ovat toisen asteen entiteetteihin viittaavia kieliopillisia metaforia (iskemia ’ku-

doksen hapenpuute’, inkontinenssi ’pidätyskyvyttömyys’, haemorrhagia cerebri ’aivo-

verenvuoto’; ks. lukua 4.3), joilla on suhde aikaan eli kesto. Tältä kannalta termit eivät 

ole kovin abstraktisia. Pikemmin kyse on niiden geneerisyydestä. Lääketieteen termit 

ovat kliinisen luokittelun taksonomioita: yleistyksiä, jotka on muodostettu sen perus-

teella, mitä kullekin taudille pidetään tyypillisenä. Termin referenssi on siis oltava diag-

noosia tehtäessä yhtä aikaa geneerinen, kyseisen sairauden yleistykseen viittaava, että 

konkreettinen, tietyn potilaan senhetkiseen lääketieteelliseen tilaan viittaava. 

Näin lääketieteen termeissä kyse ei ole pelkästään nimeämisestä vaan performatii-

visesta toiminnasta, diagnosoimisesta, joka täytyy toimittaa tietynlaisella kielellä. Ter-
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mit paitsi kuvaavat ongelmanratkaisun, ovat myös sen edellytys: ne tuottavat diagnoo-

sin, merkitsevät rajan ja velvoittavat lääkäriä aloittamaan potilaan tarvitseman hoidon. 

(Ks. myös Cicourel 1981: 73, Sarangi ja Roberts 1999a: 18.) Epäselväksi jäävä lääketie-

teellinen tila on puolestaan epätoivottu, sillä lääkäri on sitoutunut hoitamiseen eikä il-

man virallista diagnoosia voida aloittaa tarkoituksenmukaisimpia toimenpiteitä (Erick-

son 1999: 113). Samoilla jäljillä liikkuu myös Hunter (1991: 12–13). Hän näkee poti-

laskertomuksiin kirjoittuvan lääketieteellisen tulkinnan eräänlaisena metanarratiivina: 

lääkärin esittämänä lääketieteellisenä kertomuksena, joka kertoo potilaan esittämästä 

arkikielisestä kertomuksesta. Hunterin mukaan sairauteen liittyvät tapahtumat on muu-

tettava termeihinkin perustuvaksi lääketieteelliseksi kertomukseksi, jotta tilanteen ym-

märtäminen ja hoito voi alkaa. (Mp.) 
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4 Tapahtumatietojen anatomiaa 

 

 
There is less literature than one might expect on medical language, the 
occupational register of a tribe of white-coated speakers that gets passed from 
one generation of physicians to the next through the highly ritualized institutions 
of medical education. It is widely recognized as what sociolinguistics would call 
an ”in-group dialect”, i.e. lagerly opaque outside the medical ”confraternity”. 
 

            Suzanne Fleischman (2001: 473) 
 

 

Tarkastelen tässä luvussa kuolintodistusten tapahtumatietojen kielen anatomiaa: par-

tisiippeihin perustuvaa kerrontaa (luku 4.2), teonnimiä ja lääketieteen termien proses-

seihin viittaava luonnetta (luku 4.3), verbitöntä konstruointia (luku 4.4) sekä finiittiver-

bien määrää ja tempusjakaumaa (luku 4.5). Kaikilla tarkasteltavilla kielenpiirteillä on 

yhteys tapahtumatiedoissa esitettävän kuolinkertomuksen aikasuhteiden rakentumiseen. 

Kertominen partisiipein tai menneen ajan tempuksin kiinnittää kertomuksen mennee-

seen aikaan, preesensin käyttö ja verbitön konstruointi puolestaan eivät. Esiintyessään 

verbittömissä konstruktioissa teonnimet ja lääketieteen termit ovat toisinaan merkityk-

seltään varsin lähellä preesensissä olevaa lausetta. Alaluku 4.3 eroaa muista siten, että 

teonnimiä ei käsitellä morfosyntaktisesti vaan yleisemmällä tasolla missä tahansa syn-

taktisessa asemassa. Niillä on kuitenkin roolinsa heti seuraavassa alaluvussa käsiteltä-

vissä verbittömissä rakenteissa. Aluksi kirjoitan tapahtumatietojen taustasta ja niiden 

laatimiseen sosiaalistumisesta. 

 

4.1 Taustaa ja käytäntöjä 

 

Kuolintodistuksen kirjoittamista opiskellaan lääketieteen peruskoulutuksen (lääketieteen 

lisensiaatin tutkinto) loppuvaiheessa, esimerkiksi Helsingin yliopistossa pääosin opinto-

jen viimeisenä vuonna oikeuslääketieteen kurssilla. Käytännössä lääketieteen opiskelijat 

laativat kuolintodistuksia jo ennen varsinaista opetusta. Yksi haastattelemistani lääkä-

reistäkin muisti elävästi, kuinka ensimmäinen tuli järkeiltyä omin neuvoin kesätöissä 

pienen paikkakunnan aluesairaalassa. Sekä luentosalissa että kliinisissä töissään tulevat 

lääkärit oppivat kuolintodistuksen täyttämisessä tarpeellisia tietoja esimerkiksi tapahtu-
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masarjojen syysuhteista: mikä oikeastaan on peruskuolinsyy, mikä välivaiheen kuolin-

syy, mikä välitön kuolinsyy.21 Opetus ja ohjeistus (Lääkintöhallitus 1983, Karkola 

1991, Laaksonen 2007: 1529, Sajantila ym. 2011: 1377) onkin enimmäkseen tautime-

kanismeihin liittyvää. Niissä keskitytään siihen, mitä todistukseen tulisi kirjoittaa. Sen 

sijaan sitä, miten kirjoitetaan – esimerkiksi minkälaisia syntaktisia rakenteita käyttäen – 

ei mitenkään erityisesti opeteta. Jonkin verran huomiota ovat saaneet sanastoseikat. Sa-

jantila ym. (mp.) ohjeistavat lääkäriä kirjoittamaan kuolintodistuksen tapahtumatiedot 

vierasperäisiä termejä ja lyhenteitä välttäen ”niin, että omaisetkin sen ymmärtävät”. 

Karkola (2006: 112–113) puolestaan pitää sitä, kuinka hataraa omaisten tieto vainajan 

kuolinsyistä saattaa olla, esimerkkinä maailmanlaajuisesti laiminlyödystä lääketieteelli-

sestä tiedottamisesta.22 Karkola (1991: 724) on myös ottanut kantaa tapahtumatiedoissa 

käytettävään yksittäiseen ilmaukseen Meni exitukseen, jota hän pitää tyylittömänä ja 

sopimattomana. 

Vaikka tapahtumatiedoissa käytettävää potilaskertomuskieltä ei erikseen opeteta, 

suomalaisen lääketieteellisen kirjallisuuden perusteoksesta Therapia Fennicasta (2007: 

1530) löytyy malliksi täytetty kuolintodistus. Tämän tutkielman kannalta mallitodistuk-

sen tapahtumatiedot ovat herkullista luettavaa. Näin päättyy Terveelän sairaalassa sy-

däninfarktiin kuolleen Taisto Tautisen elämä: 

 
Sepelvaltimotaudin oireita jo vuosia ja diagnoosi vahvistettu 1999 perusteellisissa sairaalatutki-
muksissa. Lääkityksen turvin pärjäillyt varsin hyvin. Nyt 2.8. aamulla voimakas rintakipu ja ha-
keutunut päivystykseen. Selvät entsyymipäästöt ja EKG:ssä takaseinämäinfarktiin sopiva löydös. 
Kuolee sydänvalvontaosastolla 4.8. illalla. 

 

Mallitodistukseen sepitetyissä tapahtumatiedoissa on käytetty kaikkia niitä tapahtuma-

tiedoille tyypillisiä kielenpiirteitä, joita tässä ja luvussa 5 tarkastelen: ilman finiittistä 

olla-apuverbiä käytettyjä partisiippeja (diagnoosi vahvistettu 1999 perusteellisissa sai-

raalatutkimuksissa; Lääkityksen turvin pärjäillyt varsin hyvin; hakeutunut päivystyk-

                                                             
21 Yleisin syy, jonka vuoksi oikeuslääkäri joutuu palauttamaan kuolintodistuksen korjattavaksi, on juuri 
kuolemaan johtaneiden tapahtumien syysuhteiden epäloogisuus. Potilaan peruskuolinsyyksi ei voi esim. 
esittää vammaa, jos kuolemanluokaksi on merkitty tauti. Muutenkaan asioita ei voi esittää niin, että syy-
suhteet vaikuttavat päättömiltä: esim. niin, että sepelvaltimotauti johti skitsofreniaan ja se edelleen keuh-
kokuumeeseen. (Karkola 2006: 22.) 
22 Suomessa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista laaditaan maallikoille sopivalla kielellä kirjoitettu 
lausunto. Yleisemmässä lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisessä, jonka lopputuloksista tämänkin 
tutkielman aineisto muodostuu, tällaista käytäntöä ei ole, vaan omaiset saavat kopion pitkälti lääketieteen 
termein kirjoitetusta kuolintodistuksesta (Karkola 2006: 112–113). 
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seen), lääketieteen termejä ja teonnimiä (Selvät entsyymipäästöt ja EKG:ssä takaseinä-

mäinfarktiin sopiva löydös; rintakipu; lääkitys), vapaita NP:itä ja muita verbittömiä ra-

kenteita (Selvät entsyymipäästöt; Sepelvaltimotaudin oireita jo vuosia; Nyt 2.8. aamulla 

voimakas rintakipu; EKG:ssä takaseinämäinfarktiin sopiva löydös) ja dramaattista pree-

sensiä (Kuolee sydänvalvontaosastolla 4.8. illalla). 

Tapahtumatietoihin tiivistetään valtava määrä informaatiota: potilaan taustatiedot 

ja kaikki olennainen kuolemaan johtavan tapahtumaketjun alusta, potilaan kuolemaan ja 

mahdollisen ruumiinavauksen löydöksiin. Tässä luvussa käsiteltävistä kielenpiirteistä 

etenkin partisiippeja, lääketieteen termejä ja teonnimiä sekä verbittömiä rakenteita yh-

distävänä ominaisuutena voi pitää sitä, että ne kaikki palvelevat tiivistä kirjaamista. 

Verbittömät rakenteet ja sellaisenaan käytetyt NUT- tai TU-partisiipit toimivat ymmär-

rettävästi ilman olla-apuverbiäkin (luku 4.2), ja toisen asteen entiteetteihin viittaavat 

lääketieteen termit ja teonnimet mahdollistavat laajoihin kokonaisuuksiin viittaamisen 

yhdellä sanalla (luku 4.3). Juuri ilmaisun tiiviyden ja tiiviyttä palvelevien rakenteiden 

vuoksi potilaskertomusten syntaksia on luonnehdittu sähketyyliseksi (telegraphic syn-

tax, Hobbs 2004: 1587–1588, Tiililä 2008: 898). 

Pyrkimys tiiviiseen kirjaamiseen onkin monesti katsottu potilas- ja hoitokerto-

musgenreille tyypillisten kielenpiirteiden syyksi ja tiivis kirjaaminen työn kiireisyydestä 

johtuvaksi (ks. esim. Van Naerssen 1985: 48–49, Hydén 1997: 248, Erickson 1999: 123, 

Hobbs 2004: 1585–1586, Karvinen 2008: 87, Honkala 2010: 40). Potilaskertomusten 

kielenpiirteiden selittäjänä nykyhetken kirjoitusolosuhteet ovat kuitenkin puolimatkan 

ratkaisu. Selitykseen implikoituu ainakin hienokseltaan oletus, että tekstit olisivat toi-

senlaisia, jos aikaa olisi käytettävissä enemmän. Näin välttämättä kuitenkaan olisi yk-

sinkertaisesti siitä syystä, ettei genre voi olla historiaton. Työn kiireisyys sellaisena kuin 

se nyt ymmärretään tai tekstille varattu tila nykyaikaisessa asiakirjassa ovat nuoria ilmi-

öitä suhteessa moderniin lääketieteeseen, joka alkoi vähitellen muodostua 1700-luvulla. 

Silloin lääkärien koulutus muuttui kateederiopetuksesta enemmän sairaalatyöskentelyyn 

perustuvaksi, kliininen työskentely potilaan äärellä lisääntyi ja toimintatavat yhdenmu-

kaistuivat. 1800-luvulla syntyi patologinen anatomia ja sen pohjalta moderni lääketiede. 

Sairaalat alkoivat muuttua klinikoiksi, joissa sairaudet oli mahdollista järjestää tauti-

luokkiin, ja sairaus muuttui potilaan kokemuksen kohteesta lääkärin tietämyksen ja ha-

vainnoinnin kohteeksi. (Foucault 1994 [1963]: 3–20, Aho 2003: 1259–1260, Torkkola 
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2008: 107–116.) Lääketieteen tiedonkäsitys alkoi siis muotoutua sellaiseksi kuin se nyt 

tunnetaan. Kielentutkimukseen tällaisten muutosten voi nähdä liittyvän ainakin siten, 

että tiedonkäsityksen muutokset vaikuttavat tiedon esittämisen konventioihin, ja tapa, 

jolla tieto esitetään, on osa tiedon merkitystä. 

On vaikea kuvitella, että modernin lääketieteen uranuurtajat olisivat kerääntyneet 

klinikoihin täyttämään kiireessä asiakirjoja. Sen sijaan lääketieteessä tiedon esittäminen 

ja välittäminen on perustunut potilasvuoteen äärellä ja muissa lääkärien kohtaamisissa 

käytyihin keskusteluihin ja suullisesti esitettyihin lakonisiin mutta silti narratiivisiin 

tapausselostuksiin. Lakonisuuden on nähty muodostuneen jopa lääketieteellisen tiedon 

esittämisen syvälliseksi päämääräksi; akateemisen lääketieteen23 rituaaliksi, joka olisi 

osoitus tieteenalan tehokkuudesta, objektiivisuudesta ja eksaktiudesta. (Hunter 1990: 3–

26, 51–68, 93–106, ks. myös esim. Anspach 1988, Atkinson 1995 ja 1999, Erickson 

1999.) Kirjoitustila ja -aika sekä sanelu- ja tietokoneen käyttö ovat eittämättä lyöneet 

leimansa potilaskertomusten kieleen. Silti kirjoitettujen potilaskertomusten kielenpiirtei-

tä ei ehkä voi redusoida ainoastaan nykyajan kirjoittamisolosuhteista johtuviksi. Toden-

näköiseltä tuntuisi, että myös opiskelun ja työnteon välineenä käytetty, sanastoltaan, 

syntaksiltaan ja rakenteeltaan pitkälle konventionaalistunut suullisesti esitetty tapausse-

lostus vaikuttaisi kirjoitettujen potilaskertomusten kieleen.24 

Kuolintodistuksen tapahtumatiedot laaditaan sanellulla mutta luettavaksi tarkoite-

tulla lääkärien keskinäisen viestinnän kielellä, jota käytetään muissakin potilaskerto-

muksissa. Tällaiseen tiedon esittämisen tapaan tuleva lääkäri sosiaalistuu viimeistään 

opintojensa puolivälissä kliinisen vaiheen (ns. ”klinikkavaiheen”) alkaessa (ks. myös 

Pettinari 1983: 56–57, Atkinson 1995: 90–127 ja 1999, Erickson 1999, Fleischman 

2001: 473). Kielimuoto on nähty tärkeäksi osaksi lääkärin ammatti-identiteettiä ja it-

seilmaisua: sitä käyttämällä lääkäri esittää itsensä pätevänä ja osoittaa kuuluvansa am-

                                                             
23 Akateemisella lääketieteellä tarkoitetaan erityisesti yliopistosairaaloissa annettavaa opetusta, jossa 
potilaista keskustellaan esimerkiksi lääkärinkierroilla ja opetustilaisuuksissa. 
24 Oletuksen todistaminen vaatisi tietenkin asianmukaisen aineiston. Edelleen huomionarvoista on myös, 
etteivät suullisetkaan tapausselostukset ole esikuvattomia. Diakronista näkökulmaa niihin on yrittänyt 
hakea esimerkiksi Ratzan (1992). Hän on verrannut suullisen tapausselostuksen esityksellisyyttä, kieltä ja 
kielen omaksumista runonlaulantakulttuurin ja -taidon omaksumiseen. Vaikka tavassa, jolla lääketieteen 
opiskelijat oppivat käyttämään ammattikieltään, voi olla yhteyksiä tapaan, jolla runonlaulajat oppivat 
esittämään runonlaulua, Ratzan ei tule ottaneeksi huomioon eroja genrejen kontekstissa ja funktiossa. 
Siinä missä runonlaulannan tarkoitus on viihdyttää arjessa ja juhlassa, suullisen tapausselostuksen funktio 
on esittää kliinisesti tähdellistä tietoa sairaalapotilaasta. (Ks. myös Fleischman 2001: 493.) 



 

37 

mattikuntaan (ks. esim. Erickson ma. 119–124).25 Sosiologi Frederick Ericksonin (mp.) 

tekemien havaintojen mukaan lääketieteen opiskelijat saattavat esittää potilaskertomuk-

sensa aluksi tavalla, joka osin poikkeaa lääkäreiden tyypillisestä kielenkäytöstä. Koke-

muksen karttuessa ja ammatti-identiteetin vahvistuessa kielenkäyttökin muuttuu gen-

renmukaiseksi. Ericksonin havainnot kiteytyvät myös haastattelemani kokeneen lääkä-

rin reflektiossa: hänen mukaansa työuran aikana aivoihin kehittyy tiettyä kaavaa noudat-

tava saneluautomaatti, joka tuottaa lausuntoja ilman, että ilmaisua tarvitsee kummem-

min miettiä. Erickson (ma. 123) pitää erityisesti ellipsiä ja lääketieteen termejä kielen-

piirteinä, joiden käytössä tapahtuu koulutuksen edetessä muutoksia: elliptisyys lisään-

tyy, ja termejä käytetään rennommin. Hän ei määrittele, minkä kielenaineksen oletetusta 

ellipsistä olisi kyse, mutta esittää kuitenkin lääkärien ammattikieli olisi vaurioitunut 

versio lääketieteen opintojen alkuvaiheessa käytetystä muodollisemmasta kielestä. Kie-

likuva vaurioituneesta genrestä on ristiriitainen suhteessa siihen, että nimenomaan tä-

män genren hallitseminen on yksi koulutuksen päämääristä ja osa ammattitaitoa. 

Perustellumpaa ja mutkattomampaa on nähdä lääkärien ammattikieli tarkoituk-

senmukaisena kielellisenä työvälineenä ja genrenmukaisen kieliopin omaksuminen työ-

välineen haltuunoton avainasiana. Kyse on tiedon esittämisen tavasta; kielellisestä toi-

minnasta, jonka funktio on tehdä potilaasta lääketieteellinen tapaus. Näkemystä tukee 

myös kuolintodistusten tapahtumatietojen kielenpiirteiden tarkastelu. Tukea ellipsiole-

tuksille löytyy vähän, eikä potilaskertomusten kieltä siksi ole mielekästä lähestyä sen 

suuntaisista oletuksista käsin. 

 

4.2 NUT- ja TU-partisiipit 

 

NUT-partisiippi ja sen passiivimuoto TU-partisiippi ovat kielenaineksia, jotka käyttäy-

tyvät osin verbien tapaan, osin kuten nominit. Niillä on sija- ja lukutaivutus, mutta kos-

ka ne ovat mistä tahansa verbistä muodostettavissa olevia infiniittisiä muotoja, niillä on 

myös verbin luonne: ne suhteuttavat ilmaisemansa tilanteen aikaan, ja niillä on pääluo-

kat. Verbinluonteensa vuoksi ne ovat myös kieliopillistuneet olla-apuverbin kanssa per-

fektin ja pluskvamperfektin liittotempuksiksi. (ISK § 521, 1534, 1540.) 

                                                             
25 Kielenkäytön asemaa ammatti-identiteetin omaksumisessa ja osoittamisessa ovat pohtineet myös esim. 
Bhatia (1999: 32–38), Sarangi ja Roberts (1999a: 15–19 ja 1999b: 65–69) ja Blückert (2010). 
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Narratiiveissa kerrotaan puhehetken kannalta menneistä tilanteista, ja siksi kerrot-

tu kiinnittyy menneeseen yleensä menneen ajan tempuksella, tunnusmerkittömästi pre-

teritillä26 (Fleischman 1990: 23–24, ISK § 1531). Kuolintodistusten tapahtumatiedoissa 

yleisin verbimuoto on kuitenkin NUT- tai TU-partisiippi. Niitä on aineistossani yhteen-

sä 246 esiintymää. Preteritejä on vain 101 esiintymää, eikä aineistoni finiittiverbien yh-

teismääräkään (184 esiintymää) ylitä NUT- ja TU-partisiippien määrää (ks. lukua 4.5). 

Seuraavat katkelmat havainnollistavat tapahtumatietojen partisiippien käyttöä: 

 
 (6) Kyseessä 70-vuotias mies, jolla aiemmin ollut nonhodging lymfooma27 sekä 

idiopaattinen trombosytopeeninen purppura.28 Vuonna XX todettu vasemmalla 
suurisoluinen keuhkosyöpä. Saanut sytostaattihoitoja,29 myös toisen linjan hoitoja ja 
taudin progressio ja lisäksi yleiskunnon huononeminen johtanut oireenmukaiseen 
hoitolinjaan. Keuhkopoliklinikan kontrollikäynti vielä pp.kk.vv, jonka jälkeen potilas 
tullut [paikkakunta – GEN] terveyskeskuksen vuodeosastolle terminaalihoitoon. Saanut 
punasoluja sekä antibioottihoitoa, mutta tästä huolimatta hyvin sairas mies menehtynyt. 
[– –] (K31) 

 
 (7)  [– –] Pp.kk.vv aamulla potilaan vointi ollut normaali. Vaimo lähtenyt hoitamaan asioita 

ja muutaman tunnin kuluttua palattuaan, löytänyt miehen makaamasta lattialta sohvan 
vierestä. Hengittänyt raskaasti. Hälytetty ambulanssi paikalle. Potilaan pupillat olleet 
keskisuuret, valojäykät, kipuvaste extensio.30 Potilas intuboitu anestesia induktiossa, 
Propofoli ylläpitoon.31 Spontaanisti korkeat paineet 186/90. Potilas tuotu [sairaalan nimi 
– GEN] neurologian päivystyspoliklinikalle. Pään TT:ssä todettu massiivi 
aivoverenvuoto, joka rupturoitunut ventrikkelisysteemiin.32 [– –] (K26) 

 

Kuten esimerkeistä 6 ja 7 käy ilmi, partisiippeja käytetään kuolintodistuksissa sellaise-

naan, ilman finiittistä olla-apuverbiä. Koska NUT- ja TU-partisiipit muodostavat yhdes-

sä finiittisen olla-apuverbin kanssa liittotempukset, pelkät partisiippimuodot saatettai-

siin tulkita elliptisiksi perfekteiksi tai pluskvamperfekteiksi (ks. esim. Honkala 2010: 

                                                             
26 Käytän imperfektin asemesta termiä preteriti, koska tempus, johon nämä termit viittaavat, kertoo suo-
men kielessä myös aspektiltaan perfektiivisistä asiantiloista. Samaan ratkaisun on tehnyt myös esim. 
Pallaskallio (2003: 32). 
27 Non-Hodgkin-lymfoomia ovat kaikki muut imukudossyövät paitsi Hodgkinin tauti. 
28 Trombosytopeenisessa purppurassa punasoluja vuotaa ihoon, minkä seurauksena ihoon muodostuu 
punaisia täpliä. Idiopaattinen tarkoittaa itsesyntyistä, ts. taudille ei voida osoittaa havaittavaa selkeää 
syytä. 
29 Sytostaatit eli solunsalpaajat ovat mm. syöpien hoidossa käytettäviä solujen jakautumista ja kasvua 
hidastavia tai estäviä aineita. 
30 Pupillien valojäykkyys tarkoittaa sitä, etteivät potilaan silmien mustuaiset reagoi valoon supistumalla. 
Kipuvaste extensio puolestaan tarkoittaa potilaan reagoineen kipuun ojentamalla (”ekstensoimalla”) raajo-
jaan. 
31 Potilaalle on asennettu hengitysputki nukutuksen alussa (Intuboitu anestesia induktiossa), ja nukutusta 
on pidetty yllä propofoli-nimisellä nukutusaineella. 
32 Potilaan pään tietokonetomografiakuvassa (Pään TT:ssä) on todettu aivoverenvuoto, joka on repeyty-
nyt  (rupturoitunut) aivokammioihin. Aivokammiot (ventrikkelit, 4 kpl) ovat aivojen sisällä sijaitsevia 
aivo-selkäydinnesteen täyttämiä onkaloita. 



 

39 

36). Ainakin aiemmassa sairaus- ja hoitokertomusten kielen tutkimuksessa – ja kielen-

tutkimuksessa laajemminkin – (finiitti)verbittömyyteen on ollut tapana suhtautua jon-

kinasteisena vajavuutena. 

Huikeimpiin tällaisista tutkimuksista kuuluu Van Naerssenin (1985) kvantitatiivi-

nen analyysi englanninkielisten potilaskertomusten kielenpiirteistä (sanastosta, syntak-

sista ja tekstin järjestymisestä). Syntaksiin liittyvät havaintonsa Van Naerssenin (ma. 

55) kiteyttää: ”[T]here was an especially high number of incomplete sentences whose 

’recovered’ verb would have been the copula or the existential be.” Tutkimustulostaan 

hän on havainnollistanut rekonstruoimalla aineistoonsa finiittiverbejä. Rekonstruktioita 

hän kutsuu ”parannetuiksi virkkeiksi” (recovered sentences). Esimerkiksi ilmauksen L 

sided mid-lung field infiltrate Van Naerssen on tervehdyttänyt muotoon There  was  a 

left-sided mid-lung infiltrate ja lukenut alkuperäisen ilmauksen kategoriaan ”existential 

omission”. (Mp.) Van Naerssenin parantajantaidot eivät kuitenkaan vakuuta, sillä hän ei 

yksinomaan lähesty potilaskertomuksia ellipsioletuksesta käsin vaan myös rekonstruoi 

niitä mielivaltaisesti. Genrenmukaisia ”parannettuja virkkeitä” olisivat esimerkiksi 

myös [The radiologist diagnosed / The patient was diagnosed with / The X-ray shows] 

a left-sided mid-lung infiltrate. Selitystä vaille jää, miksi ainoastaan preteritimuotoinen 

was olisi ainoa verbi, jonka voisi sijoittaa tempusaineksettomaan, ja tempuksista siis 

lähinnä preesensiin rinnastuvaan vapaaseen NP:hen (ks. lukua 4.4).33 Lisävärinsä tutki-

musotteeseen tuo työn kvantitatiivisuus. Koska sitä, mitä ei ole, ei voi laskea, artikkelis-

sa esitetyt laskelmat kertovat potilaskertomuksen kielen sijasta enemmän tutkijan finiit-

tiverbikeskeisestä kielikäsityksestä ja siitä, mitä hänelle milloinkin on ensimmäisenä 

tullut mieleen. 

Vaikka Van Naerssenin (1985: 54–56) malliksi rekonstruoimat esimerkit eivät kä-

sittelekään esimerkkien 6 ja 7 kaltaista finiittiverbittömyyttä ja partisiippien käyttöä, 

hänen tutkimusotteessaan kärjistyy se finiittiverbin ellipsiin liittyvä oletus, joka on hie-

novireisemmin ja epäsuoremmin läsnä valtaosassa lääkärien potilaskertomuskielen tut-

kimuksesta. Puhutaan verbin puuttumisesta, epätäydellisistä ilmauksista ja lauseista, 

kielen huonosta kunnosta tai sen elliptisyydestä, jolla tarkoitetaan joko finiittiverbin tai 

                                                             
33 Myös Hobbs (2007: 47), joka on tutkinut sairaalapotilaasta tehtäviä muistiinpanoja, rekonstruoi aineis-
toesimerkkinsä selityksessä vapaaseen NP:hen preteritin: ”1700 – Rec pt tp LRC #2 c/o swelling in feet 
and legs. FM.”  ”5:00 pm Received patient to Labour Reception Centre Room 2, complaining of swel-
ling in feet and legs. There was no fetal movement.” 
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subjektin ilmipanemattomuutta tai molempia (ks. esim. Van Naerssen ma., Donnelly 

1986, Anspach 1988, Fleischman 2001: 478). Vaikka tutkimuksissa ei käsitelläkään 

nimenomaan liittotempusten apuverbin oletettua ellipsiä, apuverbittömiin partisiippeihin 

olisi tuskin suhtauduttu perustavanlaatuisella tavalla toisin kuin muuhun finiittiverbit-

tömyyteen. Ehkä infiniittistä kerrontaa ja täyttä verbittömyyttä ei ole nähty toisistaan 

erillisinä ja eri funktioissa toimivina kielenpiirteinä. 

Kieliopillisena terminä ellipsi perustuu oletukseen ominaisuuksiltaan ”täydelli-

semmästä” variantista, ja sen funktioksi on nähty esimerkiksi toisteisuuden välttäminen 

(ks. esim. Quirk ym. 1985: 883–890, ISK § 1177). En pidä aineistoni partisiippeja ellip-

tisinä perfekteinä tai pluskvamperfekteinä, vaan näen niiden käytön yhtenä potilasker-

tomuksille ominaisena tiedon esittämisen keinona. Ellipsitulkintaa vastaan puhuvat esi-

merkiksi havainnot aineistoni finiittiverbeistä (ks. lukua 4.5). Perfekti ja pluskvamper-

fekti ovat tapahtumatiedoissa marginaalisia tempuksia: aineistoni 184 finiittiverbistä 

vain kymmenen kuuluu perfekteihin (7 kpl) tai pluskvamperfekteihin (3 kpl). Jos 246 

NUT- ja TU-esiintymää olisivat pohjimmiltaan elliptisiä liittotempuksia, voisi ehkä 

olettaa, että apuverbikin olisi läsnä hieman useammin. Jo NUT- ja TU-partisiippien 

määrä on siis ellipsitulkintaa vastaan. Partisiipit ovat paitsi aineistoni yleisimpiä verbejä 

myös yleisin keino kytkeä kerrottu menneeseen, eikä yleisimmän ja tunnusmerkittömän 

kerronnan keinon luonnehtiminen poikkeukseksi ja toiston välttämiseksi ole oikein osu-

vaa. 

Esitän, että tapahtumatietojen partisiippien ensisijainen tehtävä on osoittaa, että 

kerrottu kytkeytyy menneeseen aikaan ja että kyseessä ovat tekstin laatimisen ajankoh-

taa edeltäneet tapahtumat. Perfektissä ja pluskvamperfektissä tempuksen sisäinen aika-

rakenne muodostuu siten, että olla-apuverbin aikamuoto osoittaa tilanteen tarkastelun 

deiktisen kiintopisteen (viittaushetken) joko preesensmuotoisena puhehetken aikaiseksi 

(perfekti) tai preteritimuotoisena puhehetkeä varhaisemmaksi (pluskvamperfekti). Par-

tisiippi puolestaan osoittaa tapahtumahetken puhehetkeä aikaisemmaksi. Pelkillä par-

tisiipeilla kerrottu eroaa perfektistä ja pluskvamperfektistä siis siinä, ettei se sisällä tie-

toa siitä, milloin kertoja itse tuli kertomastaan tietoiseksi tai mitä hetkeä hän pitää ker-

tomisen kannalta merkityksellisenä. Partisiipit ilmaisevat ainoastaan tapahtumahetken 

aiemmuutta suhteessa puhehetkeen, eivätkä siten poikkea narratiivien tunnusmerkittö-

mästä retrospektiivisestä näkökulmasta. 
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Helasvuo (1991a: 85) on tulkinnut arkikertomuksessa itsenäisen partisiipin sisäl-

tävän ilmauksen (äijä ollu roplaamassa jo ovia kiinni) taka-alaista toimintaa kuvaavak-

si. Hän (mp.) ehdottaa, että finiittiverbittömän ilmauksen jälkeinen vaihdos finiittiseen 

kerrontaan osoittaa siirtymistä takaisin kertomuksen pääjuoneen. Tulevissa analyyseis-

sani käy ilmi, että Helasvuon havainto partisiipin funktiosta voisi sopia sanelun pohjalta 

kirjoitettujen tapahtumatietojenkin partisiippeihin. Erityyppisten aineistojen partisiip-

pimuotojen funktioita ei kuitenkaan voi ongelmattomasti rinnastaa; kuolintodistusten 

tapahtumatiedoissa etualaistumiseen vaikuttaa nimittäin finiittisen ja infiniittisen välisen 

oppositiosuhteen asemesta ennen kaikkea menneen ja menemättömän ajan vaihtelu. 

Sitä, että tapahtumatietojen itsenäisesti käytetyt NUT- ja TU-partisiipit toimivat 

verbin funktiossa, tukee myös se, että ne noudattavat samaa pääluokkajakoa kuin finiit-

tiverbit (ks. lukua 6.1). Tämä jako havainnollistuu myös esimerkeissä 6 ja 7 (s. 38), 

joissa aktiivimuotoista partisiippia käytetään raportoitaessa potilaan tilaa tai omaisten 

toimintaa (jolla aiemmin ollut nonhodging lymfooma; hyvin sairas mies menehtynyt; 

Vaimo lähtenyt hoitamaan asioita; Hengittänyt raskaasti), passiivimuotoista puolestaan 

vain hoitohenkilökunnan toimista eli institutionaalisesta toiminnasta raportoimiseen 

(Vuonna XX todettu vasemmalla suurisoluinen keuhkosyöpä; Hälytetty ambulanssi 

paikalle; Potilas intuboitu; Pään TT:ssä todettu). Saman havainnon kotihoidon hoito-

kertomusten itsenäisistä partisiipeista on tehnyt Honkala (2010: 36). 

 

4.3 Teonnimet ja termit 

 

Tapahtumatiedoissa käytetään runsaasti substantiiveja. Moni niistä on teonnimi. Olen 

lihavoinut niitä seuraavista esimerkeistä: 

 
 (8) [– –] Pp.kk.vv alkaen kuumeilu, tulehdusparametrien nousu, leukopenia ja neutrope-

nia. Neutropeenisen sepsiksen hoitona Rocephalin – Nebcina – Diflucan.34 Neutropenia 
väistynyt  ja  CRP35 kääntynyt laskusuuntaan. Potilaan yleistila ja tajunnantaso kuitenkin 
kääntynyt laskusuuntaan ja diureesi hiipuu. Rauhallinen exitus pp.kk.vv. (K1) 

 

                                                             
34 Rocephalin, Nebcina ja Diflucan ovat antibioottien (kefalosporiinin, tobramysiinin ja flukonatsolin) 
kauppanimiä. 
35 CRP (C-reaktiivinen proteiini) on maksan tuottama proteiini, jonka määrän suureneminen elimistössä 
on merkki tulehduksesta tai kudostuhosta. 
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 (9) 35-vuotias mies. Kk/vvvv todettu vasemmassa kiveksessä lymfooma. Hoidettu [sairaalan 
nimi – ABL] CHOEP 14 -hoidoin.36 Kuusi hoitoa. Ei responssia taudissa. Pp.kk.vv taudin 
progressiota mediastinaalisesti. Pp.kk.vv osastolle XXX sytostaattihoitoihin. Pp.kk.vv 
hengitysvaikeus, virtsan tulon hiipuminen. CPAP-maskihoito.37 [– –] (K39) 

 

Teonnimien runsas käyttö on keskeinen osa virkakielen ja tieteellisten tekstien ilmaisu-

strategiaa. Iisa ja Piehl (1992: 11) määrittelevät virkakielen lain, hallinnon ja suunnitte-

lun kieleksi. Sille leimallisina piirteinä pidetään passiivivaltaisuutta, sanaston abstrakti-

suutta, teonnimien käyttöä ja 3. persoonan käyttöä puhuttelun asemesta (Tiililä 2007: 

215). Perinteisesti virkakielellä on tarkoitettu kieltä, jolla käsitellään hallinnollisia asioi-

ta. Se ei siten ole täysin synonyyminen institutionaalisen kielenkäytön kanssa. Koska 

virkakielelle tyypillisistä piirteistä esimerkiksi passiivivaltaisuus (ks. lukua 4.2 ja 6.1) ja 

teonnimien käyttö ovat yleisiä aineistossani, virkakielen tutkimus on kuitenkin tuntunut 

yhdeltä luontevalta lähtökohdalta tapahtumatietojen tarkasteluun. 

Teonnimet tarjoavat keinon käsitellä substantiivin muodossa asiaintilojen, proses-

sien ja tapahtumien kaltaisia entiteettejä, jotka muissa yhteyksissä spesifioitaisiin ylei-

semmin esimerkiksi lauseella: kuumeilu ~ potilas kuumeilee; tulehdusparametrien 

nousu ~ tulehdusarvot nousevat; virtsan tulon hiipuminen ~ virtsantulo hiipuu, virtsaa 

ei erity; CPAP-maskihoito ~ hoidetaan CPAP-maskilla. Koska teonnimi ilmaisee pro-

sessin, tapahtuman, tilan tai ominaisuuden substantiivina, se on kielenkäytön tehok-

kaimpia keinoja pakata paljon tietoa pieneen tilaan. Teonnimiä käyttämällä voidaan 

viitata laajoihin tapahtumakokonaisuuksiin esittämättä niitä prosesseina ja toimintoina. 

Samalla toimijat taka-alaistuvat. (Hakulinen ja Karlsson 1979: 395, Karvonen 1991: 

150, 154–155 ja Karvonen 1995: 167, Iisa ja Piehl 1992: 73–75, Hiidenmaa 2000b: 55–

56, ISK § 223.) 

Tarkemmin sitä, miten teonnimet tuottavat merkityksiä, voi lähestyä esimerkiksi 

Lyonsin (1977: 442–452) kolmiasteisen entiteettien ontologisen luokituksen avulla (ks. 

myös Hakulinen ja Karlsson 1979: 76, Leino 1991: 106–109). Luokituksen ensimmäi-

sen asteen entiteettien ryhmä on suhteellisen selkeä. Siihen kuuluvat aineelliset tarkoit-

teet, kuten lääkäri, veitsi, silmämuna ja Jenni Viinikka,38 jotka ovat havaittavissa kie-

                                                             
36 CHOEP-hoito on monisolunsalpaajahoito, jossa potilas saa syklofosfamidia (C), doksorubisiinia (H), 
vinkristiinia (O), etoposidia (E) ja prednisolonia (P). 
37 CPAP (continuous positive airway pressure) on hoito, jossa naamarin tai hengitysteihin asetetun putken 
avulla ylläpidetään hengitystiepainetta ja pidetään hengitystiet avoimina. 
38 Tavanomaisesti erisnimiä on pidetty epäintensionaalisina kielenaineksina. Ajatus on perustunut siihen, 
että tietyn yksilön nimenä – ei käsitteen nimenä – erisnimi viittaa suoraan tarkoitteeseensa kuvaamatta 
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lenulkoisesta avaruudesta tietystä ajasta ja paikasta. Toisen asteen ja kolmannen asteen 

entiteettien referenssi on vähemmän selvää. Toisen asteen entiteettejä ovat sellaiset ha-

vainto- ja käsiterakennelmat kuin leikkaus, potilaan näkökyvyn äkillinen heikkeneminen, 

kuolema sekä kaikki esimerkeistä 8 ja 9 (s. 41–42) teonnimiksi nimeämäni substantiivit. 

Ne viittaavat asiaintiloihin, prosesseihin ja tapahtumiin, joilla on ajallinen kesto ja jotka 

siksi enemminkin tapahtuvat ja esiintyvät kuin ovat olemassa. Niihin voi kuitenkin vii-

tata kuin yksilöihin, ikään kuin ne olisivat ensimmäisen asteen entiteettejä. Kolmannen 

asteen entiteettien ontologia on monimutkaisempi. Propositioiden lisäksi ryhmään kuu-

luvat kielensisäiseen abstraktiseen merkitykseen perustuvat intensionaaliset entiteetit 

kuten ajatus, syy, ihmisyys, ilo, vapaus tai tosiseikka. Tällaiset entiteetit ovat henkisen 

toiminnan – esimerkiksi muistamisen, unohtamisen, esittämisen tai kieltämisen – koh-

teita tai tuloksia. Ne ovat ajan ja paikan ulkopuolella, koska niitä ei ekstensionaalisesti 

ole olemassa. 

Perinteisesti teonniminä pidetään verbistä johdettuja substantiiveja, mutta teonni-

mirakenteita39 tutkinut Nuutinen (1972: 2) pitää teonnimeä verbin paradigmaan kuulu-

vana  muotona,  koska  sillä  ei  ole  omaa  sanakirjamerkitystä.  Sama verbijohdos  voi  olla  

paitsi teonnimi myös leksikaalistunut substantiivi. Johdokseen, joka viittaa tekemiseen, 

tapahtumiseen tai olemiseen, liittyy verbin laajennuksia, esimerkiksi adverbiaaleja (hi-

taasti syöminen; konttorissa kirjoitus). Teon tuloksen nimenä kirjoitus ei voi saada sa-

manlaisia laajennuksia (*hiekassa kirjoitus), vaan saa leksikaalistuneena substantiivina 

tavanomaisia substantiivin laajennuksia (omituinen kirjoitus; Leikkauksenjälkeisessä 

syömisessä tulisi olla runsaasti kuituja). Teonnimen syntaktinen käyttäytyminen riippuu 

sen semanttisista piirteistä, joilla ei ole selvää vastaavuutta morfologiassa. (Nuutinen 

mp., ks. myös ISK § 223–226.) Koska mahdollinen yhteys verbiin ei ole se kriteeri, 

jonka perusteella substantiivi saa verbille tyypillisiä määritteitä, Nuutinen (mt. 28–29) 

pitää semanttisia kriteereitä tärkeämpinä: ratkaisevaa on toimintaa, tapahtumista, tilaa 

tai ominaisuutta ilmaisevien substantiivien ”semanttinen verbaalisuus”. Siksi teonnimi-
                                                                                                                                                                                   
sitä mitenkään. Tästä johtuen erisnimillä on katsottu olevan ekstensio mutta ei intensiota. Kuolema tarjo-
aa näkökulman erisnimen ontologisen olemuksen pohdintaan. Kun ihminen, esimerkiksi Jenni Viinikka, 
kuolee, hänen ekstensionsa katoaa. Intensio – esim. tapa, jolla erisnimen edesmennyt ekstensio esitetään – 
kuitenkin jää, jos on olemassa joku, jonka mielessä on abstraktinen merkityssisältö Jenni Viinikalle. (Ks. 
esim. Hakulinen ja Karlsson 1979: 76, Frege 1997 [1892], Larjavaara 2007: 66–67.) 
39 Teonnimirakenteilla Nuutinen (1972: 1) tarkoittaa lauseeseen verrattavia konstruktioita, joita teonnimet 
muodostavat määritteidensä kanssa (esim. Itseänsä äänestämistä ei pidetä soveliaana eduskunnassakaan, 
Lapsi katsoo nyt oikeudekseen ja tehtäväkseen äidin jatkuvan omistamisen). 
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en käytön tarkastelussa ei tunnu oleelliselta niiden mahdollinen verbikantaisuus, eivätkä 

aineistostani teonnimiksi tulkitsemani substantiivit välttämättä olekaan sellaisia. Sen 

sijaan pidän teonniminä kaikkia niitä toisen tai kolmannen asteen substantiiveja, joilla 

on teonnimen merkitys. 

Vaikka teonnimi voi saada verbilähtöisiä laajennuksia, sen syntaktinen asema, 

merkitys ja funktio ovat erilaisia kuin verbin. Teonnimessä ei ole tempuksen tai moduk-

sen tunnusta, vaikka sen ilmaisema toiminta liittyy aikaan ja voi olla ehdollista tai epä-

varmaa. Teonnimeä pidetäänkin kieliopillisena metaforana,40 joka muistuttaa merkityk-

seltään enemmän lausetta kuin ensimmäisen asteen tarkoitteeseen viittaavaa substantii-

via. Kieliopillisen metaforisuutensa vuoksi teonnimellä voidaan tematisoida toimintoja 

ja ominaisuuksia sekä geneeristää ja abstraktistaa ilmauksia. Siksi niitä käytetään esi-

merkiksi tieteellisissä teksteissä, joissa ilmiöiden nimeäminen, määrittäminen, suhteiden 

kertominen, termistäminen ja abstrahointi on keskeistä. (Lyons 1977: 445, Halliday 

1988, Karvonen 1991: 150, Hiidenmaa 2000b: 55–56.) 

Asiasisällön ja toiminnan pakkaamista substantiiviin on moitittu niin populaareis-

sa kieltä käsittelevissä teksteissä kuin virkakielen huollossakin. Heikkilän (2007) mu-

kaan ”[s]ubstantiivitaudin vaivaamassa tekstissä verbi ei ole lauseen ydin vaan pelkkä 

välttämätön paha”; Iisa ja Piehl (1992: 71–72) puolestaan esittävät, että tärkeä toiminta 

siirtyy substantiiveihin, ”kun unohdetaan, että verbi on lauseen ydin”. Tällaisten ajatus-

ten taustalla on näkemys, jonka mukaan teonnimet ja muut nominaalistukset taka-

alaistavat toimijat, esittävät dynaamiset prosessit staattisina tiloina sekä tekevät tekstistä 

abstraktista, käsitteellistä ja väljämerkityksistä. Vähemmän on kirjoitettu nominaalistus-

ten myönteisistä puolista, mutta esimerkiksi Helsingin sosiaaliviraston kuljetuspalvelu-

päätöksissä ja kotihoidon hoitokertomuksissa niiden on todettu palvelevan asianosaisten 

taka-alaistamista kasvoja suojelevasti (Tiililä 2007: 215, Karvinen 2008: 49–50, ks. 

myös Tiililä 1992: 40–42). 

                                                             
40 Myös systeemis-funktionaalisen kieliteorian termi kieliopillinen metafora liittyy siihen, miten kielen 
kategoriat tuottavat merkityksiä. Se perustuu oletukseen kielen kategorioiden tunnusmerkittömistä (kong-
ruenteista) tehtävistä: substantiivi viittaa tarkoitteeseen, verbi ilmaisee toimintaa, adjektiivi ominaisuutta, 
imperatiivi käskyä, potentiaali todennäköisyyttä jne. Kieliopillisesta metaforasta on kysymys silloin, kun 
kategorioilla operoidaan tunnusmerkillisesti (inkongruentisti) esimerkiksi siten, että substantiivilla ilmais-
taan toimintaa (leikkaus) tai ominaisuutta (terveys),  verbillä suhdetta (pienentyä) tai adjektiivilla suhtau-
tumista (luonnollinen). (Karvonen 1991: 151–154 ja 1995: 166–169, Halliday ja Matthiessen 1999, Hii-
denmaa 2000b: 57.) 
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Kuolintodistusten tapahtumatiedoissa teonnimet ovat monifunktioisia. Tapahtu-

matiedot ovat virkatekstejä, jotka kirjoitetaan lääkäreiden raporttien kieleksi vakiintu-

neella tyylillä, joka samalla on myös tieteen kieltä. Merkittävässä roolissa kerronnassa 

ovat lääketieteen termit. Karvosen (1995: 171) mukaan tieteelliset termit voisi rinnastaa 

avoimen luokan kieliopillisiin metaforiin, jotka muokkaavat rekisteriä ja lauseiden osina 

yhdenmukaistavat muuta syntaktista rakennetta. Vaikka esimerkiksi sellaiset termit kuin 

eroosio tai osmoosi eivät ole yhtä lailla dekonstruoitavissa lauseiksi kuin produktiivisel-

la -minen-johtimella muodostetut, ne käyttäytyvät toisen asteen entiteetteihin viittaavina 

substantiiveina historiastaan riippumatta syntaktisesti kuin nominaalistukset (mp.). 

Myös tapahtumatietojen substantiivien analyysissa rajanveto semanttisesti läpinäkyvien 

teonnimien (kuten virtsan tulon) ja lääketieteen termien (kuten diureesin) välillä on vä-

hintäänkin häilyvää. Lääketieteen kielessä käytössä on parhaimmillaan kolminkertainen 

ammattisanasto. Rinnakkain käytetään latinalais-kreikkalaista termiä, sen morfofonolo-

gisesti suomeen mukautettua muunnosta ja suomenkielistä nimitystä, joka usein on te-

onnimi: diuresis – diureesi – virtsaneritys. Sekä vierasperäiset termit että niiden suo-

menkieliset vastineet viittaavat samaan ilmiöön, käyttäytyvät syntaktisesti samoin ja 

riippumatta latinankielisen diuresis-sanan semanttisesta historiasta tuottavat nykykäy-

tössään samankaltaisen merkityksen. Suurin osa aineistossani käytetyistä lääketieteen 

termeistä viittaakin toisen asteen entiteetteihin: prosesseihin, toimintaan tai asiaintiloi-

hin. Tällaisia ovat esimerkin 8 (s. 41–42) termit leukopenia ja neutropenia (kr. penia 

’puutos’) sekä neutropeeninen sepsis (kr. sepein ’mädäntyä’). Niitä vastaavat suomen-

kieliset termit ovat neutrofiilien41 puutos, leukosyyttien42 puutos ja neutrofiilien puutok-

seen liittyvä yleisinfektio. Etenkin prosesseihin ja toimintaan viittaavien lääketieteen 

termien mieltäminen teonnimien kaltaisiksi aineksiksi tuntuu siis perustellulta. 

Lääketieteen kielen viehtymystä käsitteistää sairaudet nimenomaan teonnimin ja 

merkitykseltään teonnimien kaltaisin lääketieteellisin termein on kritisoitu pitkälti sa-

moin perustein kuin toisen asteen entiteetteihin viittaavien substantiivien käyttöä virka-

kielessä: toimijat ja kokijat taka-alaistuvat, dynaamiset prosessit näyttäytyvät staattisina, 

abstraktiotaso on korkea eikä potilas tunnista itseään tekstistä. Yhdysvaltalaisen psyki-

                                                             
41 Neutrofiilit ovat tulehduksen akuutin vaiheen valkosoluja, jotka syövät ja tuhoavat mikrobeja ja vauri-
oitunutta kudosta. Valkosolut ovat osa immuunijärjestelmää, joka auttaa elimistöä tartuntatautien torjun-
nassa. 
42 Leukosyytti on yleisnimitys veren ja sidekudoksen valkosoluille. 
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atrin David Mintzin (1992: 225–226) mukaan substantiivit taka-alaistavat43 potilaan, 

irrottavat sairauden potilaan ulkopuolelle ja esittävät sen saumattomana kokonaisuutena, 

vaikka sen syyt ja oireet todellisuudessa ovat moninaiset. Kokonaisvaltaisempaa ja 

huomaavaisempaa olisi puhua taudeista verbein, esimerkiksi yrittää muotoilla asiaintila 

omistuslauseen sijaan He has arthritis (’Hänellä on niveltulehdus’)44 jotenkin toisin: He 

is arthritizing (’Hän niveltulehtelee’). Mahdollista adjektiivipredikatiivin käyttöä (He is 

schizophrenic, ’Hän on skitsofreeninen’) hän pitää kaikkein etäännyttävimpänä vaihto-

ehtona, sillä siinä potilas identifioidaan sairaudeksi. (Mp.) Toinen yhdysvaltainen psy-

kiatri, Richard Warner (1976), on puolestaan pohtinut Sapirin ja Whorfin kielellisen 

suhteellisuushypoteesin innoittamana, kuinka kieli muokkaa käsityksiä terveydestä ja 

sairaudesta. Warnerin (ma.) mukaan sairauksien leksikalisoiminen substantiiveiksi saat-

taa johtaa siihen, että ne paradoksisesti mielletään joksikin, mitä ne nimenomaan eivät 

ole: dynaamisten ruumiintoimintojen kokonaisuuksien sijaan itsenäisiksi staattisiksi 

entiteeteiksi. 

Diagnoosien tekemiseen ja potilaan auttamiseen tähtäävä sairaalahoito on kuiten-

kin perustavanlaatuisella tavalla nimenomaan toimintaa (ks. esim. Lingard ym. 2003: 

603). Seuraavassa alaluvussa ja luvun 6 analyyseissa tulee esiin, että tapahtumatiedoissa 

sekä potilaan tilaan että hoitoinstituution toimintaan viittaavia teonnimiä ja termejä käy-

tetään etenkin menneeseen aikaan kiinnittymättömässä kerronnassa: verbittömissä kon-

struktioissa ja samoissa lauseissa kuin preesensissä olevia verbejä. Tällaisessa syntakti-

sessa ympäristössä teonnimet ja termit eivät hahmota staattisia asiaintiloja, vaan edusta-

vat kuolinkertomuksen etualaisia tapahtumia ja kuljettavat kertomusta eteenpäin. 

 

4.4 Verbittömät rakenteet 

 

Narratiiveissa on kyse puhehetken kannalta menneistä tilanteista, mikä näkyy siinä, että 

kerrottu kiinnittyy yleensä puhehetkeä edeltävään aikaan menneen ajan tempuksella, 

tyypillisesti preteritillä (Fleischman 1990: 23–24, Laitinen 1998: 83, ISK § 1531). Kuo-

lintodistusten tapahtumatiedoissa tässä tehtävässä toimivat myös itsenäiset NUT- ja TU-

                                                             
43 Mintz käyttää artikkelissaan vain muutamia kielitieteen termejä eikä kirjoita taka-alaistamisesta vaan 
käyttää englannin kielen verbiä detach. Kielitieteen termeistä potilaan taka-alaistaminen kuvaa parhaiten 
ilmiötä, jota Mintz tarkoittaa. (Ks. myös Fleischman 2001: 476.) 
44 Ivani  (1998: 137) pitää tällaista esittämisen tapaa pikemminkin olemisen kuin tekemisen kielioppina. 
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partisiipit (ks. lukua 4.2). Kuolemankulusta kerrotaan myös täysin verbittömästi. Koska 

verbittömissä rakenteissa ei ole tempusainesta, ne eivät kiinnity kieliopillisesti menneen 

ajan tempusten tai partisiippien tavoin menneeseen aikaan. Siksi ne poikkeavat narratii-

vin tunnusmerkittömästä, retrospektiivisesta näkökulmasta: 

 
 (10) Aikaisemmin somaattisesti terve 36-vuotias nainen. Alkoholinkäyttöä ja depressio. 

Pp.kk.vv aamuyöllä äkillisesti elottomaksi. Elvytetty asystoliselta pitkällä viiveellä. 
[Sairaalan nimi – GEN] päivystyspoliklinikalle tulovaiheessa potilas syvästi tajuton. 
Pään TT:ssä suuri subaracnoidaalivuoto.45 Potilas ei46 operatiivisen hoidon piirissä, 
todettu ennuste toivottomaksi ja tehohoito lopetettu. Exitus. [– –] (K13) 

 

 (11) Alkoholisoitunut mies. Elokuussa XXXX todettu vasemman munuaisen yläpoolissa 
malignityyppinen tuumori. Mediastinumissa imusolmukesuurentumia. Oikean hiluksen 
alueella keuhkossa ylimääräistä massaa, joka tuumorisuspekti. Oikean soliskuopan 
imusolmukkeen ohutneulanäytteessä carcinoma metastaticum.47 

 
Kunto huonontunut pp.kk.vv alkaen. Oikeassa ylälohkossa todettu ontelomuutos. CRP ad48 
196. Yleistila huonontunut. Sairaalassa [kaupungin nimi – INES] pp.kk.vv alkaen. [– –] 
(K32) 

 

Tapahtumatietojen verbittömät ilmaukset ovat rakenteiltaan monimuotoisia. Omaksi 

ryhmäkseen niistä erottuvat vapaat NP:t, joiksi Helasvuo (2001: 105–106) on määritel-

lyt substantiivilausekkeet, jotka eivät ole syntaktisessa suhteessa verbiin.49 Tällaisia 

lausekkeita on monenlaisia, eivätkä ne muodosta yhtenäistä ryhmää. Esimerkeissä 10 ja 

11 vapaita NP:itä ovat: 

 
  Exitus 

  Alkoholinkäyttöä ja depressio 

  CRP ad 196 

  Aikaisemmin somaattisesti terve 36-vuotias nainen 

  Alkoholisoitunut mies 

 

                                                             
45 TT tarkoittaa tietokonetomografiaa. Subaraknoidaalivuoto (SAV) on aivoverenvuoto, jossa valtimover-
ta vuotaa keskimmäisen aivokalvon (lukinkalvon) alle. 
46 Koska suomen kieltosanassa ei ole tempuksen tunnusta, sitä ei ole tässä tutkielmassa luokiteltu verbiksi 
(ks. lukua 4.5). 
47 Mediastinum on oikean ja vasemman keuhkon välinen sidekudostila, hilus keuhkoportti ja carcinoma 
metastaticum syövän etäpesäke. 
48 Ad tarkoittaa ’luokse, asti, -lle, varten’; esimerkissä 11 se osoittaa, että suurin potilaan elimistöstä mi-
tattu CRP-pitoisuus oli 196 mg/l. 
49 Aikaisemmin Helasvuo (1988: 117–127, 1991b: 40–41) on kirjoittanut yksinäisistä nominilausekkeista. 
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Vapaat NP:t ovat prominentteja, niillä voidaan esimerkiksi esitellä puheenaihe 

(Aikaisemmin somaattisesti terve 36-vuotias nainen ja Alkoholisoitunut mies) ja uusia 

referenttejä (CRP ad 196). Usein ne osuvat tekstin huippukohtiin (Exitus) tai kohtiin, 

joissa puheenaihe vaihtuu. Vapaita NP:itä käytetään paitsi kertomusten orientoivissa 

jaksoissa50 myös juonta eteenpäin vievissä narratiivisissa jaksoissa. Koskaan niitä ei 

käytetä kerrottaessa taka-alaisista tapahtumista. (Helasvuo 1988: 117–127, 1991b: 40–

41, 2001: 105–131.) 

Vapaiden NP:iden lisäksi tapahtumatiedoissa on muunkinlaisia verbittömiä kon-

struktioita. Ne muistuttavat syntaktisia lausetyyppejä (ks. esim. ISK § 891) ja muodos-

tuvat useammasta kuin yhdestä lausekkeesta, joiden järjestystä voi yleensä vaihtaa ja 

jotka liikkuvat kokonaisuuksina. Yleisiä ovat esimerkiksi eksistentiaalilausetta muistut-

tavat konstruktiot, joissa on teemapaikalla olosijainen paikanilmaus: 

 
 Pään TT:ssä suuri subaracnoidaalivuoto 

 Mediastinumissa imusolmukesuurentumia 

 Oikean hiluksen alueella keuhkossa ylimääräistä massaa, joka tuumorisuspekti 

 Oikean soliskuopan imusolmukkeen ohutneulanäytteessä carcinoma metastaticum 

 

Esimerkeissä on myös käytetty kopulalausetta muistuttavia konstruktioita ja rakenteita, 

joissa on ajan adverbiaali: 

 
 [Sairaalan nimi – GEN] päivystyspoliklinikalle tulovaiheessa potilas syvästi tajuton 

 Potilas ei operatiivisen hoidon piirissä 

 

 Pp.kk.vv aamuyöllä äkillisesti elottomaksi 

  Sairaalassa [kaupungin nimi – INES] pp.kk.vv alkaen 

 

Siinä missä aineistoni eksistentiaali- ja kopulakonstruktioilla ilmaistaan esimerkiksi 

patologisten löydösten olemassaoloa ja luokitellaan tai luonnehditaan potilasta, 

rakenteet, joissa on käytetty ajanilmausta, ovat dynaamisempia. Ne ilmaisevat oireen 

yllättävää ilmaantumista ja sairaalahoidon alkamista. 

                                                             
50 Helasvuon (1991b: 36) orientoiva jakso vastaa pitkälti Labovin (1972) kuusiosaisen kertomusten ra-
kennemallin orientaatio-osaa, jossa esitellään kertomuksen henkilöt, hahmotellaan kuvattavan toiminnan 
puitteet sekä sidotaan kertomus aikaan ja paikkaan. 
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Etenkin rakenteeltaan eksistentiaali- tai kopulalausetta muistuttavat konstruktiot 

houkuttelevat kokeilemaan predikaatin lisäämistä ilmaukseen. Kopulalauseen kaltaisten 

konstruktioiden verbilliset vaihtoehdot ovat rajalliset. Preesens- tai preteritimuotoinen 

indikatiivin51 yksikön 3. persoonan olla-verbi tai NUT-partisiippi olisi ainoa mielekäs 

vaihtoehto kopulakonstruktioihin: 

 
[Sairaalan nimi – GEN] päivystyspoliklinikalle tulovaiheessa potilas [on/oli/ollut] syvästi 
tajuton 

 
Potilas ei [ole/ollut] operatiivisen hoidon piirissä 

 

Eksistentiaalilausetta muistuttavissa konstruktioissa predikaattivaihtoehtoja sen sijaan 

on enemmän. Kopulan vaihtoehtona niihin voisi sijoittaa myös eksistentiaaliverbin tai 

yksipersoonaisessa passiivissa olevan performatiiviverbin. Myös genrelle tyypillinen 

TU-partisiippi sopisi: 

 
Pään TT:ssä [näkyi/esiintyy/todetaan/havaittu] suuri subaracnoidaalivuoto 

Mediastinumissa [esiintyy/todetaan/todettu] imusolmukesuurentumia 

 

Kumpaakaan konstruktiotyyppiin ei pysty sijoittamaan yhtä tiettyä tempusta, syntakti-

nen lausetyyppi voisi olla joko kopula- tai eksistentiaalilause, ja performatiiviverbikin 

tulisi kyseeseen.52 Parempi siis tarkastella sitä, mitä tapahtumatietoihin todella on 

kirjoitettu, kuin arvailla sitä, mitä niihin olisi voinut kirjoittaa verbikeskeisestä 

näkökulmasta. 

Yhteistä aineistoni vapaille NP:ille ja muille verbittömille rakenteille on se, että 

niistä kaikista puuttuu tempusaines, ja siksi ne irrottavat asiaintilan menneeseen aikaan 

kiinnittyvästä kerronnasta. Koska ne poikkeavat narratiivin tunnusmerkittömästä retro-

spektiivisesta näkökulmasta, niiden voi tulkita etualaistavan ja nostavan esiin relevant-

teja asiaintiloja. Vapaiden NP:iden ja syntaktisia lausetyyppejä muistuttavien 

verbittömien rakenteiden välillä voisi nähdä jonkinlaista työnjakoakin. Kuten 

                                                             
51 Muut modukset kuin indikatiivi ovat kuolintodistusten tapahtumatiedoissa häviävän harvinaisia. Ai-
neistossani esiintyvästä 184 finiittiverbistä yksi on jussiivissa (Mainittakoon) ja yksi konditionaalissa 
(sopisi). Myös perfekti ja pluskvamperfekti ovat tapahtumatiedoissa hyvin harvinaisia (ks. luku 4.5). 
52 Kaunokirjallisesta aineistosta finiittiverbittömiä syntaktisia rakenteita on tarkastellut Makkonen-Craig 
(2006: 97–103). Hän on tulkinnut finiittiverbittömät syntaktiset rakenteet indekseiksi, jotka välittävät 
tietoa puhujan tilasta ja ohjaavat lukijaa affektiseen tulkintaan. 
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esimerkeistä  10  ja  11  (s.  47)  käy  ilmi,  verbitön  kerronta  on  tyypillistä  

tapahtumatiedoissa, mutta vapaat NP:t ovat harvinaisempia kuin syntaktisia 

lausetyyppejä muistuttavat verbittömät rakenteet. Ainakin esiintymistaajuuden 

perusteella vapaat NP:t ovat siis tunnusmerkkisiä.53 Koska vapaita NP:itä on pidetty 

muun muassa prominentteina, kertomusta eteenpäin vievinä ja kertomusten huippukoh-

tiin osuvina (Helasvuo 1988: 117–127, 1991b: 40–41, 2001: 105–131), hahmottelen 

seuraavaksi alustavasti, minkälaisissa tehtävissä ne toimivat omassa aineistossani. 

Esimerkki 12 kertoo potilaasta, joka saanut sydänkohtauksen, tuotu sairaalaan ja 

kuollut. Katkelman molemmat verbittömät rakenteet ovat vapaita NP:itä: 

 
(12) [– –] Todettiin laaja transmuraalinen sydäninfarkti.54 Kehittyi sydämen vajaatoiminta, 

kammiorytmihäiriöitä. Asystoleen,55 seuraa exitus. (K21) 
 

Esimerkissä 12 infarktipotilaan sydän hiipuu asteittain. Diagnoosin varmistuminen ja 

sydämen vajaatoiminnan kehittyminen ilmaistaan menneeseen aikaan kiinnittyvästi pre-

teritillä (Todettiin; kehittyi). Potilaan viime hetkien lähestyessä tapahtumatiedot kuiten-

kin irtoavat menneeseen aikaan kiinnittyvästä kerronnasta. Jakso alkaa vapaalla NP:llä 

kammiorytmihäiriöitä.56 Sillä ilmaistaan välittömästi potilaan kuolemaa edeltävä uusi 

oire, joka etualaistuu suhteessa aikaisemmin raportoituun sydämen vajaatoimintaan ai-

kasuhteessa tapahtuvan muutoksen myötä. Tämän jälkeen kuolinkertomus ei kiinnity 

kieliopillisesti menneeseen aikaan enää ollenkaan, vaan seuraavaksi on käytetty toista 

vapaata NP:tä Asystoleen. Sekin tuo kertomukseen uutta tietoa ilmaisten myös sen muu-

toksen potilaan elimistön toiminnassa, johon potilas kuolee. 

Suuntasijaisena Asystoleen on merkitykseltään dynaamisempi kuin eksistentiaali-

nen, staattisempi ja partitiivimuotoisena aspektiltaan rajaamaton kammiorytmihäiriöitä. 

Asystoleen ilmaisee muutosta ja vie narratiivia eteenpäin kuljettamalla potilaan kuole-

maan. Tämäntyyppisten vapaiden NP:iden narratiivinen teho perustuu suomen kielen 

paikallissijapäätteiden mahdollisuuteen toimia predikaatteina:57 NP:ssä Asystoleen illa-

                                                             
53 On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että myös syntaktisia lausetyyppejä muistuttavien rakenteiden 
välillä voi olla – ja todennäköisesti onkin – työnjakoa. 
54 Transmuraalinen sydäninfarkti on seinämän läpi ulottuva sydänlihaksen kudoskuolio. 
55 Asystole tarkoittaa sydämenpysähdystä eli sydämen supistumisvaiheen (systole) puuttumista. 
56 Tulkinta, jossa myös kammiorytmihäiriöitä olisi kehittyä-verbin subjekti olisi periaatteessa mahdolli-
nen, mutta ilmaus ei tunnu genrenmukaiselta. 
57 Ajatus paikallissijoista predikaatteina perustuu Siron (1964: 26–27) näkemykseen, jonka mukaan pai-
kallissijojen päätteet ovat kvasipredikaatteja, jotka osoittavat paikallissijan kantana olevan nominin suh-
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tiivin pääte (-en) toimii predikaattina, jonka argumentti on paikallissijan kantana oleva 

NP  (Asystoleen). Helasvuonkin (1991b: 40–42, 2001: 123–125) aineistoissa juuri tä-

mäntyyppiset vapaat NP:t tuovat esiin uutta ja vievät kertomusta eteenpäin, ja niiden 

funktiona on esittää predikaatio tilanteen ilmipanemattomasta toisesta argumentista, 

tässä tapauksessa potilaasta. Huomionarvoista esimerkin 12 molemmissa vapaissa 

NP:issä on myös se, että ne ovat dynaamisiin prosesseihin viittaavia kieliopillisia meta-

foria. Näin menneeseen kiinnittymättömän kerronnan alkuun latautuu substantiiviker-

ronnasta huolimatta prosessin merkitys. Vapaa NP on melkein kuin preesens: se kertoo 

toiminnasta eikä kytkeydy menneeseen aikaan. 

Esimerkin 12 menneeseen aikaan kytkeytymätön jakso huipentuukin dramaatti-

seen preesensiin: kammiorytmihäiriöistä alkaneen tapahtumaketjun lopputulos ekspli-

koidaan lauseessa seuraa exitus. Esimerkissä 12 potilaan sydän hiipuu asteittain. Sy-

däninfarktia seuraa vajaatoiminta, vajaatoimintaa rytmihäiriöt, rytmihäiriöitä sydämen-

pysähdys ja sydämenpysähdystä kuolema. Rinnan tämän asteittain etenevän kuolemisen 

kanssa teksti irtaantuu menneeseen kiinnittyvästä kerronnasta: ensin merkitykseltään 

eksistentiaalisella vapaalla NP:llä, sitten dynaamisella vapaalla NP:llä ja lopulta men-

neeseen kytkeytymättömyys ja kuvatun tilanteen prosessiluonne näkyy kieliopillisesti-

kin huipentuman dramaattisessa preesensissä. 

Seuraavassa esimerkissä hahmottuu vapaan NP:n ja lausetta muistuttavan 

verbittömän konstruktion jatkumoluonne, jossa vapaita NP:itä (lihavoitu) käytetään 

kertomuksen eteenpäin viemisen kannalta etualaisemmissa tehtävissä kuin lausemaista 

verbitöntä konstruktiota (alleviivattu). Sitäkin taka-alaisemmista seikoista kertovat 

kieliopillisesti menneeseen kiinnittyvät kielen ainekset. Potilaan puoliso on lähtenyt 

asioille ja kotiin palatessaan löytänyt kumppaninsa tajuttomana lattialta. 

Päivystyspoliklinikassa on todettu vakava aivoverenvuoto, potilas ei ole tullut tajuihinsa 

eikä hänen hyväkseen ole ollut paljoa tehtävissä: 

 
(13) [– –] Potilas siirtynyt osastolle. DNR-päätös.58 Tajunnantasossa ei paranemista. Pp.kk.vv 

sydän hiipunut, potilas asystoleen. (K26) 

                                                                                                                                                                                   
detta toiseen lauseenjäseneen (ks. myös ISK § 958, 969). Näkemys on ominainen myös kognitiiviselle 
kieliopille, jossa paikallissijan katsotaan edustavan predikaattia, joka hahmottaa entiteettien välisen atem-
poraalisen relaation (Leino 1993: 178). 
58 DNR-päätös (do not resuscitate) on päätös olla elvyttämättä potilasta, jos sydän tai hengitys pysähtyy. 
Se voidaan tehdä tilanteissa, joissa hoitava lääkäri toteaa vakavasti sairaan potilaan ennusteen huonoksi ja 
perussairauden niin vaikeaksi, että potilaan selviäminen mahdollisen onnistuneen elvytyksen jälkeenkin 
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Esimerkin alku kiinnittyy kieliopillisesti menneeseen aikaan: potilaan siirtäminen 

osastolle raportoidaan menneeseen viittaavalla NUT-partisiipilla (siirtynyt). Osastolle 

siirtymisen jälkeen on tehty tärkeä hoitolinjaus, päätös olla elvyttämättä, jos potilaan 

sydän tai hengitys pysähtyy. Tämä uusi asia esitetään nominatiivisijaisella vapaalla 

NP:llä DNR-päätös. Sairauskohtauksen ensi hetkistä lähtien tajuttomana pysyneen, 

huonokuntoisen ja hoitoyrityksiin reagoimattoman potilaan kuolemankulussa tällaisen 

päätöksen tekeminen edustaa käännettä, askelta kohti potilaan kuolemista. Myös tässä 

esimerkissä vapaa NP on semantiikaltaan toimintaan viittaava kieliopillinen metafora, 

joka aloittaa menneeseen kiinnittymättömän, verbittömän kerronnan jakson: vapaata 

NP:tä seuraa konstruktio Tajunnantasossa ei paranemista. Suhteessa uutta tietoa esittä-

vään NP:hen DNR-päätös sen tarjoama informaatio on kuitenkin taka-alaisempaa, sillä 

se ilmaisee jo tiedossa olleen tajuttomuuden jatkumisen. 

Potilaan ruumiintoiminnoista kertominen jatkuu, mutta aikasuhteessa tapahtuu 

muutos. Sydämen toiminnan heikentymistä ei esitetä tajunnantason parantumattomuu-

den kanssa samassa aikaulottuvuudessa, vaan menneeseen kiinnittyvällä NUT-

partisiipilla (Pp.kk.vv sydän hiipunut). Sen, että sydämen heikentyminen ilmaistaan tun-

nusmerkittömästi menneeseen kytkien, voi ymmärtää aiemmin käytetyn vapaan NP:n 

pystyttämästä tulkintakehyksestä käsin. Elvytyskieltoa ei aseteta hyväkuntoisille poti-

laille, vaan on pidetty mahdollisena, että potilaan sydän tai hengitys pysähtyy. Kun esi-

merkin 13 potilaan kohdalla tämä mahdollisuus alkaa reaalistua, asiaintila ymmärretään 

mielessä jo käyneenä, vapaan NP:n avaaman mahdollisuuksien maailman yhtenä to-

teumana. 

Vaikka sydämen hiipuminen esitetään esimerkissä 13 taka-alaisena, sen pysähty-

minen – potilaan kuolema ja narratiivin huipentuma – etualaistetaan jälleen tem-

pusaineksettomalla vapaalla NP:llä Potilas asystoleen. Se on funktioltaan samanlainen 

kuin esimerkin 12 suuntasijainen NP Asystoleen. Erona on, että esimerkin 13 NP:ssä on 

toinenkin argumentti: illatiivin pääte (-en) toimii predikaattina, jonka argumentteja ovat 

paikallissijan  kantana  oleva  NP (asystoleen) ja nominatiivissa oleva NP (Potilas). He-

lasvuo (2001: 123–125, ks. myös 1991b: 40–41) kutsuu tällaisia vapaita NP:itä ”teema 

ja suunta” -konstruktioiksi (theme and orientation). Niissä nominatiivissa oleva NP 
                                                                                                                                                                                   
olisi epävarmaa. DNR-päätös ei tarkoita saattohoidon alkamista, vaan lukuun ottamatta elvytyskieltoa 
hoito jatkuu potilaan sairauden edellyttämällä tavalla. 
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toimii konstruktion teemana, ja koko konstruktion funktio on esittää tästä teemasta pre-

dikaatio. Samaan konstruktiotyyppiin kuuluu esimerkin 12 vapaa NP Asystoleen, jossa 

teema oli ilmipanematon. Myös esimerkissä 13 suuntasijainen vapaa NP on tärkeässä 

roolissa kuolinkertomuksen eteenpäin viemisessä: se tuo uutta tietoa kertomukseen, 

kuljettaa potilaan kuolemaansa ja toimii siten koko kertomuksen huipentumana. Kie-

liopillisena metaforana se kertoo substantiivinakin toiminnasta menneeseen aikaan kiin-

nittymättä. 

Suppean tarkastelun perusteella vaikuttaisi siltä, että vapaat NP:t voivat toimia 

kuolintodistusten tapahtumatiedoissa keskeisissä kuolinkertomusta eteenpäin vievissä 

tehtävissä, esimerkiksi käänteissä ja huipentumissa. Tempusaineksettomina ne erottuvat 

narratiivien tunnusmerkittömästä näkökulmasta, ja silloin kun lauseke on myös kie-

liopillinen metafora, sillä on toiminnankin merkitys. Vapaiden NP:iden voisi nähdä 

toimivan aineistossani osin samoissa tehtävissä kuin luvussa 5 käsittelyyn tuleva refe-

rentiaalisen tempusmerkityksensä menettänyt dramaattinen preesens (ks. myös Laitinen 

1998: 104). 

 

4.5 Finiittiverbit 

 

Kuolintodistusten tapahtumatiedoissa käytetään myös finiittiverbejä. Aineistoni 40:ssä 

kuolintodistuksessa finiittiverbejä on yhteensä 184. Lukuun ei ole laskettu kahden 

kieliopillisen kategorian – verbin ja partikkelin – leikkauspisteeseen sijoittuvaa 

kieltosanaa ei silloin, kun sitä on käytetty partikkelimaisesti59 ilman  pääverbiä  (ei 

vuotoa/infarktia; ei asbestialtistusta). 

Narratiivisten tekstien tunnusmerkitön tempus, preteriti, on yleisin tempus tapah-

tumatiedoissakin (101 esiintymää, 54 %). Se on NUT- ja TU-partisiippien (ks. lukua 

4.2) ohella toinen keskeinen, tosin huomattavasti harvinaisempi keino ankkuroida ker-

rottu kieliopillisesti kuolintodistuksen laatimisajankohtaa edeltäneeseen aikaan 

(101 esiintymää vs. 246 esiintymää). Perfektin (7 esiintymää, 4 %) ja pluskvamperfek-

tin (3 esiintymää, 2 %) käyttö sen sijaan on marginaalista – ne eivät kuulu tapahtumatie-

                                                             
59 Kieltosanaa pidetään vajaaparadigmaisena verbinä, koska sillä on preesensissä persoona- ja käskymuo-
dot. Pohjimmiltaan suomen kielen kieltosana ei ole kovinkaan verbimäinen: siltä puuttuvat menneen ajan 
tempukset, moduksista konditionaali (*eisin) ja potentiaali (*enen), passiivi sekä lähes kaikki infiniittiset 
muodot. Lisäksi etenkin puhutussa kielessä kielto sijoittuu partikkelin paikalle subjektin eteen (En minä 
lihaa syö). (Laitinen 2004: 185–186.) 
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tojen keskeisiin piirteisiin. Preteritin ohella tapahtumatiedoissa käytetään myös preesen-

siä (73 esiintymää, 40 %). Aineistoni finiittiverbien määrä ja tempusjakauma on esitetty 

kuvassa 1.60 

 
 

 

Kuva 1. Finiittiverbien määrä ja tempusjakauma. 

 

 

Esimerkki 14 havainnollistaa preteritin, NUT-partisiippien ja preesensin dynamiikkaa. 

Siinä havainnollistuu myös partikkelimaisen (ei puhekontaktia) ja finiittiverbin osana 

toimivan kieltosanan ero (ei saanut, ei noudata kehoituksia, ei tuota puhetta): 

 
(14) [– –] Pp.kk.vv omainen ei saanut aamulla yhteyttä, hoitajat löytäneet potilaan wc:stä, ei 

puhekontaktia, katse devioinut61 vasemmalle. RR62 ja hapetus ok. Pulssi tasainen. 

                                                             
60 Kuvan 1 ja 2 (s. 67) sekä tutkielman kansilehden on taiteillut ystäväni Tiina Laino. 
61 Devioinut tulee englannin kielen deviate-verbistä (’poiketa’); potilaan katseen suunta on siis puoltanut 
vasemmalle. 
62 RR on verenpainetta tarkoittava lyhenne, joka tulee italialaisen lääkärin Scipione Riva-Roccin (1863–
1937) nimikirjaimista. Riva-Rocci kehitti ensimmäisen kliiniseen käyttöön soveltuvan verenpainemittarin 
liittämällä aikaisemmin hankalakäyttöiseen mittariin nykyisinkin käytössä olevan mansetin, jolla saadaan 
aikaan valtimoa tasaisesti puristava paine (Forsius 1996: 2065). 
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Sairaalassa tajuissaan, kohdistaa katseen konjukoidusti63, ei noudata kehoituksia, ei 
tuota puhetta. Pään TT:ssä tulovaiheessa epäily cerebri median suonitusalueen infarktista 
vasemmalla.64 [– –] (K35) 

 

Esimerkissä 14 rakentuu kontrasti sairaalahoitoon joutumista taustoittavien ja siksi 

menneeseen aikaan kiinnittyvien tapahtumien sekä sairaalassa tapahtuvien menemättö-

mään aikaan ankkuroituvien ja siksi etualaistuvien asiaintilojen välille. Omaisen turha 

yritys tavoittaa potilas, potilaan löytyminen WC:stä ja välittömästi tehdyt havainnot 

potilaan tilasta kiinnittyvät menneeseen aikaan preteritillä ja NUT-partisiipilla (ei saa-

nut; löytäneet; devioinut). Kytkös menneeseen aikaan kuitenkin vähitellen katkeaa, kun 

raportointi WC:stä löytyneen potilaan tilasta alkaa tarkentua; käytetään verbittömiä 

konstruktioita RR ja hapetus ok, Pulssi tasainen ja Sairaalassa tajuissaan. Lopullisesti 

kontrasti menneen ja nykyhetken – kotona ja sairaalassa olemisen välille – muodostuu, 

kun potilas saapuu sairaalaan, jossa lääkäri alkaa tehdä ratkaisevaa diagnoosia: siirry-

tään kieliopillisesti menneeseen kiinnittyvistä kielenaineksista verbittömien konstrukti-

oiden kautta dramaattiseen preesensiin, kieliopillisestikin merkittyyn menemättömään 

aikaan (kohdistaa katseen konjukoidusti, ei noudata kehoituksia, ei tuota puhetta). 

Seuraavassa pääluvussa käsittelen tarkemmin, millaisissa funktioissa vaihdos 

tapahtumatietojen aikasuhteissa ja menemättömään aikaan kiinnittyvä kerronta toimii. 

Dramaattinen preesens on keskeisessä asemassa tulevissa analyyseissa. Luvussa 5 

valotan sen teoriaa. Luku 6 puolestaan on analyysiluku, jossa yhdistän tässä pääluvussa 

ja luvussa 5 käsitellyn. Tarkastelen siinä, kuinka lääkäri hyödyntää tapahtumatiedoille 

tyypillisiä kielenaineksia performatiivisen toimintansa ja potilaan kuoleman 

esittämisessä. 

  

                                                             
63 Katseen kohdistaminen konjugoidusti tarkoittaa sitä, että potilaan kääntäessä katsettaan eri suuntiin 
molemmat silmät liikkuvat symmetrisesti. Se on merkki siitä, etteivät silmiä liikuttavat lihakset ole hal-
vaantuneet. 
64 Cerebri media viittaa keskimmäiseen aivovaltimoon (arteria cerebri media). Esimerkissä potilaan pään 
tietokonetomografia (Pään TT:ssä) antoi aiheen epäillä aivokudoskuoliota (infarktia) keskimmäisen aivo-
valtimon suonitusalueen vasemmalla puolella. 
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5 Metapragmaattinen aikamatka 

 

 
You are too concerned about what was and what will be. There is a saying: yesterday is 
history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. 

 
                        Mestari Oogway elokuvassa Kung-Fu Panda (Paramount Pictures 2008)65 

 

 

Kung-Fu Pandan opettajalla mestari Oogwaylla on lyömättömien taistelutaitojensa li-

säksi metalingvististä silmää, sillä hän on oivaltanut kieliopillisten nimitysten 

näkökulmaa luovan ulottuvuuden. Syvällekäyvimmillään merkityksenanto on metatie-

toista toimintaa, jossa havainnoinnin kohdetta ei pelkästään lähestytä tietystä näkökul-

masta, vaan ollaan myös tietoisia, että niin tapahtuu. Katkelmassa kilpikonna Oogway 

avaa tien englannin kielen present-sanan monien merkitysten (mm. ’nykyinen’, ’läsnä 

oleva’, ’esittää’, ’lahja’, ’preesens’) siivittämänä siihen, että parhaillaan oleva on pää-

määräänsä arvokkaampaa – itsessään arvokasta, koska tämänhetkiseen kytkeytyy läsnä-

olo erottamattomammin kuin muihin ajan kohtiin. Oogwayn mukaan olemisen relevans-

si on nykyhetkessä, ei menneessä tai tulevassa. Ilmaistessaan näkemyksensä siitä, miksi 

preesensin nimi on preesens, Oogway tulee operoineeksi eksplisiittisen metakielen ta-

solla. Sen rinnalla kulkee myös syvällisempi implisiittinen metakieli. Osana implisiittis-

tä metakieltä toimii se kieliopillinen kategoria, johon preesenskin kuuluu: tempus, yksi 

kielen keinoista käsitellä aikaa. 

Kielitieteessä tempusten peruskäytön sisäisiä aikarakenteita kuvataan aikasuoraan 

sijoittuvilla kiintopisteillä, joita on kolme: puhe-, tapahtuma- ja viittaushetki. Niistä 

puhe- ja tapahtumahetki ovat selkeästi määrittyviä. Puhehetki tarkoittaa ilmauksen 

esittämisajankohtaa ja tapahtumahetki sitä hetkeä, jolloin kerrottava on tapahtunut, 

tapahtuu tai tulee tapahtumaan. Viittaushetki sen sijaan operoi abstraktimmin. Se on 

tilanteen tarkastelun kiintopiste, hetki, jolloin kertoja tuli tietoiseksi kertomastaan, tai 

hetki, jota kertoja pitää kertomisen kannalta merkityksellisenä. Preesensin perusmerki-

tyksessä tarkastelunalainen tilanne on puhehetken aikainen: puhe-, tapahtuma- ja 

                                                             
65 Lainausta pidetään myös Eleanor Rooseveltin (1884–1962) sanomana. Koska saatavilla oleva tieto 
Rooseveltin hyvin samansuuntaisen ajatuksen täsmällisestä muodosta on ristiriitaista, oivallus on laitettu 
kilpikonna Oogwayn nimiin. 
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viittaushetki ovat samanaikaisia – preesensissä ollaan läsnä, koska sen sisäisen aikara-

kenteen deiktiset kiintopisteet ovat yhtäaikaisia. (Ks. esim. Reichenbach 1947: 297, 

Wiik 1976: 142, Hakulinen ja Karlsson 1979: 247, ISK § 1524–1541.) 

 

5.1 Dramaattinen preesens performatiivina 

 

Preesens on tempuksista käyttöyhteyksiensä suhteen semanttisesti vapain. Se ilmaisee 

paljon muutakin kuin täsmällistä nykyhetkeä. Esimerkiksi Fleischman (1990: 34–35, 

esimerkit omiani) esittää preesensin perusmerkityksen lisäksi kuusi keskeistä 

käyttötapaa: futuurisen (Lähden huomenna Tukholmaan),  menneen  (Olin 

viimeistelemässä tutkielmaani, kun tuttavani kuolee), habituaalisen (Juoksen kolme 

kertaa viikossa), geneerisen (Meduusa kuuluu onteloeläimiin), ”ikuisia totuuksia” 

ilmaisevan (Ei kuollut liha yhdessä yössä mätäne)  ja  ajattoman  (Kolme plus kaksi on 

viisi). Hänen luokituksensa neljä viimeistä preesensin käyttötapaa olisivat ajan suhteen 

geneerisiä, koska ne eivät deiktisesti kiinnitä kuvausta mihinkään tiettyyn hetkeen (ks. 

myös Wiik 1976: 139, Hakulinen ja Karlsson 1979: 246–248, Larjavaara 1990: 212–

213). Casparis (1975) on esittänyt, että kyseessä olisi atemporaalinen preesensin käyttö. 

Visapään (2008: 128–129) mukaan geneerisissä preesenseissä kyse ei kuitenkaan ole 

atemporaalisuudesta vaan omnitemporaalisuudesta, sillä jokaisella hetkellä voimassa 

oleville asiaintiloille hahmottuu aina ajallinen profiili. 

Aikaan sitovista kiintopisteistä puhehetki on siis tärkein, sillä tapahtuma- ja 

viittaushetki suhteutuvat lopulta aina siihen. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus tai 

omnitemporaalisuus vaativat suhteutuksen puhehetkeen hahmottuakseen 

tarkoittamikseen ajanhetkiksi. Tämä johtuu siitä, että aikamuodon merkitystä 

kielellisessä koodissa ei voi ymmärtää kuin kerrottavan tapahtuman ja puhehetken 

indeksisenä suhteena (Wiik 1976: 137, Laitinen 1998: 83). Aikamuodot ovatkin kak-

soismerkkejä, shiftereitä, joissa on yhtä aikaa läsnä aikamuodon asema kielen symboli-

sessa rakenteessa ja kontekstiin liittyvä indeksinen merkitys (Jakobson 1971 [1957], 

Silverstein 1976: 24–25, ks. myös Laitinen ja Rojola 1998: 15). 

Kuolintodistus laaditaan postuumisti, ja tapahtumatietoihin kirjatun prosessin 

pääpiirteet ovat etukäteen sekä laatijan että lukijan tiedossa. Vaikka kuolemaan johtavan 

sairastamisen kesto vaihtelee, draaman kaaren pääpiirteet ovat jo valmiiksi sekä kirjoit-
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tajan että lukijan tiedossa: potilas sairastuu, häntä tutkitaan ja tehdään mahdollisia hoi-

totoimenpiteitä, tauti osoittaa luonteensa, ja lopuksi kertomus huipentuu potilaan kuo-

lemaan.66 Aineistoni preesensin käytössä ei siis ole kyse lauseen kuvaaman tilanteen ja 

ilmauksen esittämisen todellisesta yhtäaikaisuudesta, vaan preesensit ovat menneeseen 

viittaavia. Tämänkaltainen preesensin käyttö on kielentutkimuksessa hyvin tunnettu 

narratiivisen kielen keino, mutta ilmiön nimeäminen on vaihtelevaa. Näkökulmasta 

riippuen käytössä ovat olleet termit historiallinen preesens, narratiivinen preesens, ker-

tomapreesens ja dramaattinen preesens. Kielen ilmiöt ovat käyttöyhteyksissään moni-

funktioisia, ja kieliopilliset termit korostavat jotakin nimeämänsä ilmiön ominaisuuksis-

ta. Narratiivinen preesens (esim. Fleischman 1990: 78–81) ja kertomapreesens (Setälä 

1891: 87–88) painottavat preesensin käyttöä kerronnan keinona, kun taas historiallinen 

preesens (esim. Leech 1971: 10–11, Yli-Vakkuri 1986: 152, Fleischman 1990: 75, 78–

79, Heikkilä 1995: 109, ISK § 1529) korostaa sen esiintymistä nimenomaan menneen 

ajan yhteydessä. Toisaalta termeihin on haluttu liittää hienovireisempiäkin näkökulma-

eroja. Esimerkiksi Fleischman (mt. 285) on esittänyt narratiivisen preesensin suullisesti 

esitettyjen kertomusten aikamuotona, joka esiintyy vaihdellen menneen ajan tempusten 

kanssa, ja historiallisen preesensin taas kirjoitettujen kertomusten tyylillisenä keinona. 

Tapahtumatiedoissa suullisen ja kirjallisen esittämisen välinen eronteko ei ole tarkoituk-

senmukainen, sillä niiden laatimisen käytännöt kytkevät ne sekä suullisen että kirjallisen 

esittämisen konventioihin (ks. lukuja 2.3 ja 4.1). 

Sekä kung-fu mestari Oogwayn filosofia että edellä esitellyt menneeseen viittaa-

van preesensin nimitykset ovat esimerkkejä metalingvistisestä toiminnasta. Termistöllä 

luodaan esitettävään näkökulmaa, joka tehdään jonkin näkemyksen ohjaamana: kielen-

käyttäjä – tai opinnäytetyön kirjoittaja – on aina jollakin tavalla paikantunut. Metatason 

ajattelulla on siten väistämättä myös performatiivinen, merkitystä luova ulottuvuutensa. 

Menneeseen viittaavan preesensin nimityksistä dramaattinen preesens on yhdistetty 

preesensin performatiiviseen käyttöön (Laitinen 1998); ensimmäisenä termin otti käyt-

töön Jespersen (1914: 385). Dramaattisen preesensin performatiivisuudesta kirjoittaneen 

Laitisen (ma. 84) mukaan kielellisen elementin esiintymässä on tavallista helpompi 

nähdä muutakin kielellistä toimintaa kuin informaation välittämistä silloin, kun ele-

                                                             
66 Esiymmärrys kertomuksen lopputuloksesta on luonteenomaista muillekin virallisten asiakirjojen osana 
toimiville institutionaalisille narratiiveille (Hydén 1997: 253). 
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mentti on merkitykseltään selvästi kytkeytyneenä käyttöyhteyteensä. Hän on tarkastellut 

dramaattista preesensiä poeettisena performatiivina, joka toimii osana indeksistä kie-

lioppia metatasolla refleksiivisesti ja kontekstia luovasti: poikkeama kertomuksen tun-

nusmerkittömästä menneeseen kiinnittyvästä kerronnasta tekee tekstistä antinarratiivista 

sekä sisältää aina tietoa ja tulkintaohjeen itsestään ja kuvaamastaan asiaintilasta (Laiti-

nen 84, 108–109, ks. myös Fleischman 1991: 86–87, 93). Koska näkökulmani tapahtu-

matietojen kieleen on nimenomaan performatiivinen, nimitän aineistoni preesensejä 

dramaattisiksi preesenseiksi. 

 

5.2 Dramaattisen preesensin käyttöyhteyksiä 

 

Dramaattista preesensiä käytetään usein kertomuksen kohdissa, joissa tapahtuu jotakin 

yllättävää, odottamaton käänne tai ainutkertainen huipentuma, ja suomenkielisissä ai-

neistoissa etenkin kerrottaessa puhujalle itselleen tärkeistä kokemuksista (Laitinen 

1998: 94, 96–98, ISK § 1529). Yhtä lailla dramaattinen preesens myös rakentaa vaiku-

telmaa odottamattomista ja ainutkertaisista asiantiloista, jos vastaanottaja tunnistaa sen 

tällaisten asiaintilojen ilmaisukeinoksi. Dramaattisen preesensin tarkoitukseksi on myös 

esitetty kerrotun eläväksi, lennokkaaksi ja havainnolliseksi tekemistä (Ikola 1949: 80, 

ks. myös Fleischman 1990: 75–7967). Yli-Vakkuri (1986: 152) määrittelee sen affekti-

seksi kielen elementiksi; kielenkäytöksi, johon sisältyy tunnelataus.68 Kiparskyn (1968: 

30–33) mukaan preesens saattaa toimia merkkinä kertojan empatian heräämisestä. 

Myös vastaväitteitä dramaattisen preesensin elävöittävää ja keskeisiä tapahtumia 

esille tuovaa funktiota kohtaan on esitetty. Esimerkiksi juuri Kiparskyn (1968) mukaan 

menneen ajan preesens ei varhaisissa indoeurooppalaisissa kielissä (esim. kreikassa ja 

muinaisnorjassa) ilmaisisi mitään erityisen värikästä, dramaattista tai keskeistä. Sen 

sijaan hän näkee preesensin neutraalina tempuksena, johon kertoja voi siirtyä ankkuroi-
                                                             
67 Fleischman ei kuitenkaan pidä dramatisointia ja kerrotun elävöittämistä menneeseen viittaavan pree-
sensin välttämättöminä funktioina vaan pikemminkin preesensiin liittyvän imperfektiivisen aspektin seu-
rauksena. 
68 Kun aiheena on kuolema, saattaisi äkkiseltään tulla mieleen, että aineistoni dramaattisen preesensin 
käytössä voisi olla kyse jonkinlaisen kiihtymyksen, surullisuuden tai myötäkuolemisen ilmaisemisesta. 
Haastattelemieni lääkäreiden mukaan kuolintodistuksen kirjoittamiseen voi tapauskohtaisesti liittyä erilai-
sia tunteita kuten järkytystä tai surua. Voittopuolisesti se kuitenkin laaditaan neutraalissa mielentilassa, 
sillä useimmat kuolemat ovat luonnollisia päätepisteitä eletylle elämälle. Kuoleman kohtaaminen kuuluu 
lääkärin työhön, hoitosuhteesta huolimatta potilaat ovat lääkäreille yleensä vieraita ihmisiä ja vaikka 
lääkäri tuntisikin surua, virallinen kuolintodistus ei ole paikka, jossa asia tuodaan julki. 
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tuaan kertomansa ensin menneeseen aikaan. Larjavaaran (2007: 364) mukaan dramaat-

tinen preesens ”voidaan missä vain vaihtaa imperfektiin ja sen merkitys on sama kuin 

imperfektin”. Wolfsonin (1979) englanninkielisessä keskusteluaineistossakaan kerto-

musten kliimakseja ei esitetä preesensissä vaan tyypillisesti menneessä aikamuodossa: 

hän näkee preesensin ja menneen aikamuodon välisen vaihtelun keinona, jolla erotetaan 

kertomuksen tapahtumia toisistaan. Kielien tempussysteemien erojen vuoksi muinaisista 

ja muista kielistä tehdyt havainnot dramaattisesta preesensistä eivät kuitenkaan suoraan 

kerro, miten dramaattista preesensiä käytetään suomessa nyt. 

Erilaisista käyttötavoistaan huolimatta dramaattisella preesensillä on kuitenkin ar-

veltu olevan eri kieliä, aikoja ja genrejä yhdistävä universaali funktio, joka liittyisi pree-

sensin perusmerkitykseen: läsnäoloon tai nykyhetkeen. Dramaattisella preesensillä on 

monia käyttöyhteyksiä ja funktioita, eikä siihen välttämättä liity samaa merkitystä kuin 

yleiskielen adjektiiviin dramaattinen ’odottamaton, jännittävä, yllättävä’. (Laitinen 

1998: 82, 106–109.) Ensisijassa dramaattinen preesens on kieliopillinen käsite, joka 

tarkoittaa menneeseen viittaavaa preesensiä ja tässä tutkielmassa myös sen performatii-

vista puolta. 

 

5.3 Sisäinen evaluaatio ja metapragmaattisuus 

 

Dramaattinen preesens onkin nähty eräänlaiseksi preesensin perusmerkitykseen – sen 

deiktisten kiintopisteiden samanaikaisuuteen – pohjaavaksi metapragmaattiseksi troo-

piksi tai metaforaksi. Sillä operoidessaan kielenkäyttäjä luo mielikuvan parhaillaan me-

neillään olevista tapahtumista; vie lukijan läsnä olevaksi menneeseen tai tuo menneet 

tapahtumat lukijan nykyisyyteen. (Setälä 1891: 88, Fleischman 1990: 75, Laitinen 1998: 

83, ISK § 1529.) Suhteessa narratiivien tunnusmerkittömään tempukseen preteritiin 

dramaattinen preesens on pikemminkin mimeettinen ja esittävä kuin diegeettinen ja ker-

tova (Fleischman 1991: 86–87).69 Oman aineistoni preesensesiintymätkin voi tulkita 

juuri näin. Kun lukija ja kirjoittaja jakavat esiymmärryksen kuolinkertomuksen lopputu-

loksesta, tapahtumatietojen tarkoitus ei oikeastaan ole kertoa sitä, että joku kuoli, vaan 

esittää, miten se tapahtui. Dramaattisen preesensin seurauksena kertomuksen aikasuh-

                                                             
69 Tämänsuuntaisen hahmottamisen olemassaolo näkyy myös kielentutkijoiden viehtymyksessä havain-
nollistaa dramaattisen preesensin toimintaa erilaisin teatterimetaforin (ks. esim. Fleischman 1991: 86–87, 
Laitinen 1998: 83, Visapää 2008: 132). 
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teissa tapahtuu muutos, jossa kertoja asettaa lukijansa kuvaamansa tapahtuman todista-

jaksi ja antaa itse tapahtumien puhua puolestaan. Tällä tavoin dramaattinen preesens 

demonstroi kuvaamansa asiaintilan tärkeyttä ja toimii metatasolla kerronnan sisäisen 

evaluoinnin keinona.70 Poikkeama kertomuksen tunnusmerkittömästä retrospektiivisesta 

näkökulmasta implikoi, että kohdassa on jotakin, johon lukijan tulisi kiinnittää huomio-

ta. (Ks. esim. Schiffrin 1981, Silva-Corvalán 1983, Fleischman 1990: 149, Laitinen ma. 

108.) 

Aikasuoraan sijoittuvin kiintopistein kuvattuna dramaattinen preesens olisi siis 

hahmotettavissa niin, että kertoja siirtää mielessään puhehetken sitä edeltäneiden ja kes-

kenään samanaikaisten tapahtuma- ja viittaushetken aikaisiksi tai vaihtoehtoisesti tuo 

tapahtuma- ja viittaushetken puhehetken aikaiseksi. Aikasuorakuvauksen kaltaiset kie-

len koodimerkitysten mallinnukset eivät kuitenkaan ole karttoja, jotka esittäisivät ku-

vaamansa kielenpiirteen ominaisuudet mitään katveeseen jättämättä. Dramaattisen pree-

sensin kuvauksessa koodimerkitykseen perustuva aikasuorakuvaus ei tavoita kohteensa 

temporaalisen temperamentin ydintä: dramaattisessa preesensissä illuusio puhe- ja ta-

pahtumahetken samanaikaisuudesta syntyy, kun koodimerkitykseen perustuvia kiinto-

pisteitä liikutellaan mielikuvituksessa. Kyse on mentaalisesta aikamatkustuksesta, jonka 

mahdollistaa ymmärrys preesensin koodimerkityksen deiktisten kiintopisteiden saman-

aikaisuudesta mutta jossa kyseistä karttaa samalla käytetään koodimerkityksen ehtojen 

vastaisessa ympäristössä. Silloin kun näin tehdään, syntyy koodimerkityksen ja sen eh-

tojen vastaisen ympäristön jännitteestä se abstraktinen ilmiö, jota kutsutaan dramaatti-

sen preesensin metapragmaattisuudeksi71 – esiintymisympäristöään kommentoiva, mer-

kityksensä itsestään ammentava ja siten itsensä leimaava kielenkäytöstä kertova kielen-

käyttö. 

Koska pidän dramaattista preesensiä performatiivina, sen sisäisen aikarakenteen 

hahmottamisessa tuntuu käyttökelpoisimmalta näkemys, jossa puhehetki on meneillään 

oleva puheakti ja siten aina nykyhetkessä. Tapahtumahetki puolestaan on kielenulkoi-

sesta maailmasta käsin määrittyvä eli puhehetkeä varhaisempi, mutta näen kerronnan 

temporaalisen näkökulman vaihtuvan, kun mennyt tapahtuma tuodaan dramaattisessa 

                                                             
70 Sisäisellä evaluoinnilla tarkoitetaan kertomukseen upotettuja keinoja, joilla ohjataan tulkintaa ja alle-
viivataan esimerkiksi sitä, mikä on kertomuksen ydin (Labov 1972: 370–375). 
71 Teoriaa metapragmaattisuudesta ovat Jakobsonin (1971 [1957]) pohjalta kehitelleet esim. Silverstein 
(1976: 47–53 ja 1993), Lucy (1993) ja Verschueren (2000). 
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preesensissä puhehetken aikaiseksi presenttisen viittaushetken avulla. Vaikka kiintopis-

tekuvauksella ei tavoita dramaattisen preesensin merkitystä, sen sisäisen aikarakenteen 

voi nähdä samankaltaiseksi kuin perfektin jo siksikin, että dramaattisen preesensin ja 

perfektin kuvauksissa on keskeisiä yhtäläisyyksiä. Comrien (1976: 52) paljon käytetyn 

määritelmän mukaan perfekti ilmaisee menneen tilanteen relevanssin puhehetken kan-

nalta (ks. myös Ikola 1949: 76, Seppänen 1997). ISK:n (§ 1534) mukaan perfektissä 

”[p]äättynytkin tilanne esitetään ikään kuin mennyt olisi läsnä nykyisyydessä”. Dra-

maattinen preesens ja perfekti ovat molemmat siis osittain menneen, osittain menemät-

tömän ajan tempuksia, jotka ilmaisevat, että kerrottu on puhetapahtumassa relevanttia. 

Koska kuolintodistus toimii paitsi kuolemaan johtaneiden tapahtumien dokumenttina 

myös julistuksena, sen performatiivisuuskin on monikerroksista. Kielen tasolla perfor-

matiivisuus näkyy muun muassa siinä, että kuolintodistuksen yksittäisten performatii-

visten ilmausten relevanssi – narratiivin kannalta merkityksellinen hetki – on puhehet-

kessä eli kuolintodistuksen laatimishetkessä. Silloin syntyy se juridisesti pätevä asiakir-

ja, joka käynnistää ja mahdollistaa yhteiskunnan ja kulttuurin sanelemat kuolemanjäl-

keiset menettelyt. Tapahtumatietojen dramaattisten preesensien kannalta tämä tarkoittaa 

sitä, että niiden viittaushetki on puhehetken aikainen. 
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6 Kielellisiä operaatioita72 

 

 
”Tällä hetkellä” on päivämäärä tai piste meidän aikakäsityksessämme. 
[– –] Mutta jos hän ei etene 60 sekuntia minuutissa samaa aikajanaa pit-
kin, jota me elävät matkustamme, mitä nyt merkitsee? Jos kuolleet eivät 
ole ajassa, tai siinä, mitä me käsitämme ajalla, onko mitään väliä sillä, 
puhummeko oli, on tai tulee olemaan? 

 
                      (C. S. Lewis 2009 [1961]: 47) 
 

 

Tarkastelen tässä luvussa sitä, miten kieliopillinen menneen ja menemättömän ajan 

vaihtelu toimii potilaan kielellisessä kuolleeksi saattamisessa. Analyyseissa yhdistyvät 

luvuissa 3, 4 ja 5 käsitelty. Tarkastelu painottuu kuitenkin menneeseen kytkeytymättö-

miin elementteihin ja etenkin dramaattiseen preesensiin. Lähtökohtanani analysoitavien 

esimerkkien valinnassa ovat olleet dramaattisen preesensin esiintymät, koska ne etu-

alaistuvat tapahtumatiedoissa kahdella tavalla. Ne poikkeavat narratiivien tyypillisestä 

preteritiin perustuvasta, menneeseen aikaan kiinnittyvästä kerronnasta. Samalla ne ovat 

myös toisella tavalla odotuksenvastaisia. Preesens hahmottuu tunnusmerkkisiksi ker-

ronnan keinoiksi myös finiittisyytensä vuoksi, koska tapahtumatiedoille on ominaista 

itsenäisiin partisiippeihin ja verbittömiin konstruktioihin perustuva kerronta. Pohjavi-

reenä kaikissa tämän luvun analyyseissa ovat luvussa 5 esitellyt dramaattisen preesensin 

ominaisuudet, joita en toiston välttämiseksi ota uudestaan esiin analyysien yhteydessä. 

Ominaisuuksista keskeisimpiä ovat illuusio läsnäolosta, performatiivisuus, metaprag-

maattisuus ja toiminta kertomuksen sisäisessä evaluoinnissa merkkinä siitä, että kirjoit-

taja pitää dramaattisella preesensillä ilmaistua tärkeänä. 

Aineistossani preesensiä on käytetty 28 kuolintodistuksessa yhteensä 73 kertaa. 

Koska olen kiinnostunut kuolintodistusten tapahtumatietoihin rakentuvasta menneen ja 

menemättömän ajan vaihtelun funktioista, olen valikoinut aineistokseni erityisesti 

sellaisia kuolintodistuksia, joissa on käytetty dramaattista preesensiä. Näin ollen ei voi 

                                                             
72 Idea tämän analyysiluvun nimestä ja sen sopivuudesta lääketieteen kieltä käsittelevään tutkielmaan 
syntyi 29. tammikuuta 2009 Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen kurssilla Kognitiivinen näkö-
kulma kielioppiin ja tekstiin (vastuuhenkilöt Suvi Honkanen ja Minna Jaakola), kun kurssin luennolla 
Konstruktio käsitteistyksenä – esimerkkinä infinitiivi Laura Visapää vertasi kielentutkimuksen pikkutark-
kuutta kirurgiaan. 
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väittää, että tapahtumatiedoissa olisi keskimäärin 1,8 preesensesiintymää.73 

Valikoidusta aineistosta ei voi tehdä päätelmiä aineksen yleisestä esiintyvyydestä. 

Jotain kuitenkin voi sanoa. Aineistoni 73 preesensesiintymää jakautuvat 

28 kuolintodistukseen, ja keskimäärin niitä on 2,6  sellaisissa kuolintodistuksissa, joissa 

preesensiä ylipäänsä on käytetty. Se tarkoittaa, että yksi preesensmuoto implikoi 

samasta tekstistä löytyvän todennäköisesti muitakin. Nyrkkisäännöksi voi ajatella, että 

tapahtumatiedoissa preesensin käyttö on kirjoittajasta riippuvaista.74 Joku sitä käyttää ja 

toinen ei, mutta jos käyttää, tekee niin todennäköisesti useammin kuin kerran. 

Olen hahmotellut näihin 28 kuolintodistukseen neljä jaksoa75 (esittely, käänne, 

kuolema, kuoleman jälkeen) sen mukaan, missä kohden tekstiä preesensiä on käytetty. 

Jaottelun tarkoitus on luoda suurpiirteinen yleiskuva preesensin esiintymispaikoista ja 

toimia tämän luvun analyysien apuvälineenä. Päämääränä ei siis ole ollut tehdä jakso-

analyysia. Esimerkki 15 havainnollistaa jaksojakoa. Siinä on esitetty yhdet tapahtuma-

tiedot kokonaisuudessaan: 

 
(15) ESITTELY: Aiemmin verenpainetautia. Nyt löydetty hangesta tuupertuneena. 

Hoidettu [sairaalan nimi – GEN] sairaalassa päiv. alueella. 
Respiraattorihoito. 

 
KÄÄNNE: Sedaation purkamisen jlkeen tajunta ei palaa normaalisti. Katsottu pään 

TT, jossa iso aivoverenvuoto, sopii radiologisesti hyvin spontaani 
vuodoksi. Radiologiset viitteet myös temporium-herniaatiosta. 

 
KUOLEMA: Hoidosta huolimatta potilaan tilanne heikkenee, seuraa rauhallinen 

exitus klo XX.XX. 
 
KUOLEMAN 
JÄLKEEN: – 

 

Ensimmäinen jakso, esittely, on preesensitön. Useimmiten preesensiä ei käytetä tapah-

tumatietojen alussa, jossa kerrotaan potilaasta ja hänen sairaushistoriastaan. Toisessa 

jaksossa, käänteessä, on kaksi preesensiä (ei palaa; sopii). Preesens esiintyy aineistos-

                                                             
73 Jos aineistossani esiintyvät 73 preesensiä jakaisi tasan 40 kuolintodistukseen, esiintymiä olisi kussakin 
noin 1,8. 
74 Saman havainnon preesensin käytöstä satuaineistossa on tehnyt Laitinen (1998: 87) ja arkikeskusteluis-
sa esitetyistä kertomuksista Helasvuo (1991a: 83). 
75 Sekä kirjoitettujen että suullisesti esitettyjen potilaskertomusten rakennetta pidetään hyvin vakiintunee-
na (ks. esim. Anspach 1988: 360–361, Hunter 1991: 54, Fleischman 2001: 477). Sitä on luonnehdittu 
lyhenteellä SOAP: potilaan näkemys voinnistaan (subjective), lääkärin tekemät havainnot (objective), 
arviointi (assessment) ja hoitosuunnitelma (plan) (Weed 1970). Koska aineistoni potilaskertomukset pää-
tyvät kuolemaan eikä kirjanpidolla siten ole merkitystä esimerkiksi potilaan tulevien lääkärikäyntien 
kannalta, tekstin rakenne on erilainen. 
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sani todennäköisimmin juuri käänteessä. Tapahtumatietojen käänteet kertovat aina hoi-

don epäonnistumisesta ja potilaan voinnin huononemisesta. Myös jaksossa kuolema on 

esimerkissä 15 käytetty kahdesti preesensiä. Kategoriaan kuolema on luettu sekä varsi-

naisen  kuolemisen  esittävät  preesensit  (seuraa rauhallinen exitus) ja aivan kuoleman 

partaalla esiintyvät preesensit (potilaan tilanne heikkenee). Viimeisessä jaksossa, kuo-

leman jälkeen, raportoidaan ruumiinavauksen tuloksia. Hyvin harvoin kyse on muunlai-

sista jälkihuomautuksista. Useimmiten sairaalakuolema ei johda ruumiinavaukseen, eikä 

sitä ole esimerkin 15 vainajallekaan tehty.76 Jaksojaottelun ohella esimerkistä käy ilmi 

toinenkin aineistolleni luonteenomainen seikka: tapahtumatiedot alkavat yleensä poti-

laan lakonisen esittelyn jälkeen keskeltä tapahtumia, in medias res (Aiemmin veren-

painetautia. Nyt löydetty hangesta tuupertuneena).77 

Neljään jaksoon perustuva preesensien luokittelu on esitetty kuvassa 2. Sitä voi 

lukea kahdella tavalla. Perinteisenä piirakkadiagrammina se havainnollistaa eri ryhmiin 

sijoittuvien esiintymien lukumäärät ja prosenttiosuudet kaikista aineistoni preesensesiin-

tymistä. Mutta jos pitää mielessä dramaattisen preesensin kertomuksen tunnelmaa tihen-

tävän funktion, kuvan 2 voisi nähdä myös eräänlaisena lingvistisenä sykemittarina, joka 

osoittaa, miten preesensit kasaantuvat tekstin edetessä kuolintodistuksen eri vaiheisiin. 

Kuva 2 on siis myös abstraktio siitä, mihin tekstinkohtiin aineistoni 73 preesensesiinty-

mää sijoittuisivat, jos ne kaikki asetettaisiin 28 kuolintodistuksen sijasta vain yhteen 

todistukseen. Abstraktiona kuvaa 2 luetaan nuolien osoittamaan suuntaan myötäpäivään 

kuin kelloa, ja lukeminen aloitetaan ylhäältä keskeltä, kello kahdentoista kohdalta, josta 

alkaa tapahtumatiedotkin kuvitellaan alkavaksi. 

 

 

 

 

 
                                                             
76 Niissä tapahtumatiedoissa, joissa on kerrottu ruumiinavauksesta, on käytetty preesensiä esim. seuraa-
vasti: Kysymyksessä on ammattitautikuolema; Maksan rasvoittuminen viittaa alkoholinkäyttöön taustate-
kijänä. 
77 Sama piirre näkyy myös kotihoidon ongelmatilanteiden kirjaamista tarkastelleen Honkalan (2010) pro 
gradu -tutkielman aineistossa. Kotihoidon kirjanpidossa voidaan mennä tapahtumatietojakin suoremmin 
asiaan: Teuvo kertoo, että ei kuulu hyvää; Taisto makaa poikittain vuoteella pimeässä huoneistossa. (Ks. 
esim. mt. 10–19.) Luonnehdinta in medias res oli alkuaan runoilija Horatiuksen (n. 65 eaa.–8 jaa.). Ky-
seessä oli nimenomaan ohje siitä, kuinka dramaattinen kertomus tulisi aloittaa. 
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Kuva 2. Kuoleman kello: preesensien sijoittuminen kuolintodistuksiin. 

 

 

Kuvan 2 ensimmäinen lohko osoittaa, että tapahtumatietojen alussa, esittelyjaksossa, 

preesensiä käytetään aineistossani vain harvoin (4 esiintymää, 5 %). Sen sijaan sitä ale-

taan käyttää kuolinkertomuksen edetessä käänteisiinsä; käänne on kuolintodistuksissa 

preesensin todennäköisin esiintymispaikka (29 esiintymää, 40 %). Käänteen ja kuole-

man osittaisesta limittymisestä kuitenkin seuraa se, että preesensin todennäköisin ruuh-

kahuippu – eräänlainen sen käytön pohjalta laskettu tekstin maksimisyke – osuu kuolin-

todistuksissa käänteen ja kuoleman rajamaille. Näin preesensin käyttö osoittaa kuole-

man kiristävän otettaan potilaasta siten, että kellon kulkiessa kohti iltaa, elämäkin alkaa 

olla jo ehtoopuolella. Aineistoni preesenseistä 30 % (22 esiintymää) kuvaa elämän lop-

pusuoran: potilaan kuolemisen tai sitä hyvin läheisesti edeltävät muutokset hänen voin-

nissaan. Kuvan 2 musta-valkoraidallinen katkoviiva on kuolemaan johtavan sairastami-

sen ”deadline”. Siihen loppuu elämä, ja tapahtumatietojen viimeiset preesensit 

(18 esiintymää, 25 %) kertovat kuolemanjälkeisestä ajasta ja toimenpiteistä, jotka 

yleensä liittyvät ruumiinavaustoimintaan. 
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Tämän luvun analyysit osoittavat, että dramaattinen preesens toimii aineistossani 

monessa eri funktiossa. Ilmiötä selittää muun muassa se, että preesens on juuri verbiin 

liittyvä kieliopillinen kategoria: muutkin preesensmuotoisen verbin ominaisuudet – 

esimerkiksi pääluokka ja semantiikka – vaikuttavat tulkintaan. Lisäksi esitetyt tulkinnat 

menneeseen kiinnittyvän ja kiinnittymättömän kerronnan vaihtelun aikaan saamista 

merkityksistä perustuvat aina usean kielenpiirteen yhteispeliin. Myös verbittömät 

rakenteet nostavat tapahtumatiedoista esiin prominentteja asioita, ja toisen asteen 

entiteetteihin viitatessaan niillä on verbeille ominainen prosessin tai toiminnan 

merkitys. 

Analyysiluvut muodostavat jatkumon, jossa lääkärin ote potilaan tilanteesta heik-

kenee luku luvulta. Ensimmäisessä alaluvussa (6.1) käsittelen sitä, kuinka preesensmuo-

toinen passiivilause toimii lääkärin performatiivisesta toiminnasta kertovana viran in-

deksinä. Alaluvun esimerkeissä tilanne on hoitoinstituution kontrollissa, ja kuolema 

etenee hallitusti. Luvussa 6.2 analysoin tapauksia, joissa lääkäri väistyy aktiivisen toi-

mijan roolistaan, asettaa itsensä tilanteen tarkkailijaksi ja nostaa kielelliselle näyttämölle 

potilaan ja hänessä tapahtuvat epäagentiiviset tilanmuutokset. Viimeisessä analyysilu-

vussa (6.3) käsittelen kuoleman valtaa: odotuksenvastaisia kuolemankulkuja ja lääkärin 

vastuun päättymistä. Luvussa käsiteltävissä esimerkeissä lääkäri on edelleen potilaassa 

tapahtuvien tilanmuutosten seuraaja, mutta kielelliseen esitykseen latautuu myös yllät-

tyneisyyttä tavasta, jolla kuolema etenee. 

 

6.1 Lääkärin valta ja vastuu 

 

Yksi tapahtumatietojen päätarkoituksista on dokumentoida, että vainajaa on hoidettu 

asianmukaisesti. Tästä huolimatta tapahtumatietojen kielessä on vain vähän piirteitä, 

joissa hoitohenkilökunta olisi eksplisiittisesti läsnä. Heidät yksilöidään vain harvoin 

substantiivilla, aineistossani vain yhdeksän78 kertaa, ja tyypillistä on myös, ettei heidän 

toimiaan ilmaista usein finiittiverbeinkään. Silloin kun tapahtumatiedot kertovat 

                                                             
78 Kaikki nämä substantiivit viittaavat erikoislääkäriin. Ne ovat kirurgi (K24), radiologi (K24, K33), 
neuropatologi (K14), neurokirurgipäivystäjä (K40), keuhkopäivystäjä (K10), anestesialääkäri (K24), 
neurokirurgi (K25) ja neurokirurgi (K29). Näistä yhdeksästä substantiivista kolme on samasta kuolinto-
distuksesta eli samalta kirjoittajalta (K24). Kyse on harvinaisesta kielenpiirteestä: vaikka olettaisi, että 
jokaisen aineistoni kuolintodistuksen kirjoittaja olisi eri lääkäri, silti vain kuusi kirjoittajaa olisi käyttänyt 
tekstissään lääkäriin viittaavaa substantiivia. 
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preesensissä sairaanhoitohenkilökunnan toimista, verbimuoto on lähes poikkeuksetta 

yksipersoonainen passiivi (20 esiintymää).79 Sitä pidetään suomen kielen yleisimpänä ja 

monikäyttöisimpänä keinona taka-alaistaa subjekti (ISK § 1313). 

Aineistoni preesensmuotoisten passiivilauseiden erityispiirre on se, että valtaosa 

niistä (16 esiintymää, 80 %) on eksplisiittisiä performatiiveja eikä yksikön 1. 

persoonassa olevia performatiiveja ole käytetty ollenkaan.80 Eksplisiittisissä 

performatiiveissa esittäjän ja puheteon suorittajan täytyy näkyä kielellisessä rakenteessa 

mutta myös olla aktin onnistumisen vuoksi esillä kielenulkoisessa maailmassa (ks. 

lukuja 3.1 ja 3.2). Tarkoitukseni on tässä luvussa osoittaa, että tapahtumatietojen 

yksipersoonaiset passiivit ovat elementtejä, joissa lääkärin voi tulkita olevan 

suorittamansa institutionaalisen toiminnan kautta läsnä sekä sisällön että kieliopin 

tasolla. 

 

6.1.1 Yksipersoonainen passiivi: viran indeksi 

 

Huolimatta ilmisubjektin puuttumisesta yksipersoonaisessa passiivissa on läsnä verbin 

ilmaiseman tilan tai toiminnan osallistuja. Koska yksipersoonaisen passiivin voi 

muodostaa vain verbeistä, joiden valenssiin kuuluu subjektiargumentti, sitä käytetään 

kuvaamaan tilanteita, joiden patientti tai agentti on tyypillisimmillään ihmistarkoitteinen 

ja monikollinen.81 Morfologiansa ja lukunsa perusteella passiivi on hahmotettu erityi-

seksi ”neljänneksi” persoonaksi tai yleispersoonaksi, jolla kuvataan asiaintiloja il-

maisematta sen keskeisten osallistujien identiteettejä (Tuomikoski 1971: 149–150, 

Hakulinen ja Karlsson 1979: 254–256, Helasvuo 2001: 65, ISK § 1313, 1315). 

Passiivin käyttöä pidetään virkakielelle tyypillisenä piirteenä. Taka-alaistaessaan 

subjektiargumentin kieliopillisessa hiearkiassa ja antaessaan etualaisemman funktion 

jollekin muulle, se sopii hyvin sellaisesta toiminnasta kertomiseen, jossa implisiittisen 

tekijän identiteettiä ei pidetä kovin oleellisena (Heikkinen 2000: 85–87, ISK § 1331). 

Passiivin käytön on virkakielessä katsottu motivoituvan siitä, että institutionaalinen 

                                                             
79 Infiniittisessä kerronnassa hoitohenkilökunnan toimista kerrotaan pääsääntöisesti TU-partisiipilla (ks. 
lukua 4.2). 
80 Myös Tiililä (2007: 105–107) on kiinnittänyt huomiota virkakielen performatiiviverbien (esim. myön-
netään, hylätään, evätään) passiivivaltaisuuteen. 
81 Shoren (1986: 19–21) tutkimuksesta käy ilmi, että passiivilauseita käytetään joskus myös kerrottaessa 
ei-inhimillisistä olennoista ja asioista. 
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toiminta on tekijöitänsä tähdellisempää; instituutiossa työkseen kirjoittavan kädenjälki 

kulkee aina institutionaalisen tradition jalanjäljissä. Siksi on odotuksenmukaista, ettei 

kirjoittaja ole laatimassaan tekstissä eksplisiittisesti läsnä. Hän ei esimerkiksi käytä 

itsestään yksikön ensimmäistä persoonaa, ja monikon ensimmäinenkin on 

yksipersoonaista passiivia harvinaisempi (Tiililä 2007: 141).82 

Tapahtumatiedoissa passiivin käytön voisikin katsoa motivoituvan siitä, ettei 

yksittäisen lääkärin henkilöllisyys ole sairaalassa tapahtuvan hoidon kannalta 

olennainen. Työhön perustuvan velvollisuuden vuoksi lääkärit eivät kirjoita lausuntoja 

yksityishenkilöinä tai edes yksittäisinä viranhaltijoina. Tärkeää on se, että tekijästään 

riippumatta hoitotoimenpiteet ovat olleet asianmukaisia. Sairaalassa työskentelyn 

välttämätön edellytys on riittävä ammatillinen kompetenssi, ja diagnooseja ja 

toimenpiteitä tekevät vain henkilöt, jotka niitä ovat päteviä tekemään. Siksi ei ehkä ole 

tarvetta vakuuttaa lukijaa tehdyn oikeellisuudesta panemalla näkyviin tekijöiden 

identiteettejä. Sairaala on lääkäreiden valta-aluetta, ja valtaa pitävien edustajina he 

näyttäytyvät toimissaan itseään korostamattomina ja yleisinä; sellaisina kuin 

yksipersoonaisen passiivin implisiittisen subjektiargumentin tarkoitekin on kuvattu. 

Lisäksi virkakielen passiivin käytön on ajateltu olevan kollektiivisesta 

tuotantotavasta ja institutionaalisesta vastuusta johtuvaa, kirjoittavan organisaation 

toiminnasta kertovaa kielenkäyttöä (Tiililä 2007: 101–102). Passiivi palvelee usein 

yhteistyönä laadittujen virkatekstien tarpeita myös luvun suhteen, sillä sen kielioppi on 

ensisijaisesti monikollista.83 Tällaiset tulkinnat sopivat myös oman aineistoni passiivin 

käytön motivaatioksi. Tapahtumatiedoissakin kerrotaan hoidoista ja toimenpiteistä, 

joissa on ollut monta osallista. Siksi kirjoittaja ei viittaa suoraan itseensä, vaikka on 

osallistunut potilaan hoitoon (ks. lukua 2.1). 

Shore (1986: 25–29) on jakanut suomen passiivilauseet P- ja K-prototyyppeihin. 

P-prototyypin lauseet edustavat puhutun kielen tyyliä ja ovat temaattiselta rakenteeltaan 

verrattavissa eksistentiaalilauseisiin. Ne ovat verbialkuisia, ja keskeistä on toiminnan 

kuvaus (esim. Lähdetään syömään). Agentti implikoi enimmäkseen monikollisuutta ja 

                                                             
82 Samaan tapaan luonnehtii myös Löflund (1998: 64, 166) geneerisiä passiivilauseita (esim. Lapsilisää 
maksetaan yleensä perheen ensimmäisestä lapsesta alkaen). Niissäkin tekijät ovat epäkorostuneessa 
asemassa, tärkeintä on toiminta tai tapahtuma sinänsä, eikä tekijöiden identifioimisessa välttämättä olisi 
oikeastaan edes järkeä. 
83 Passiivin monikkotulkinta näkyy predikatiivin luvusta (esim. Ollaan ulkopoliittisia jänishousuja) 
(ISK § 1323). 



 

71 

on epämääräinen tai toisarvoinen suhteessa esitettävään toimintaan. Se on kuitenkin 

yleensä pragmaattisesti pääteltävissä, ja siksi P-prototyyppi toimii usein inklusiivisesti: 

puhuja itse osallistuu verbin ilmaisemaan toimintaan.84 Kirjoitetun kielen tyyliä 

edustavan K-prototyypin passiivilauseet ovat statiivisia, ja jos lauseessa on objekti, sen 

paikka on yleensä verbinetinen (esim. Naisen keho on valjastettu lajin intresseille). K-

prototyypissä agentti ei ole tärkeä, ja merkitykseltään K-prototyypin lauseet ovat enim-

mäkseen eksklusiivisia: puhuja ei kuulu verbin ilmaiseman toiminnan agentteihin. 

Aineistoni 20:stä preesensmuotoisesta passiivilauseesta vain kolmessa (15 %) ob-

jektin paikka on verbinetinen: 

 
(16) [– –] Potilaan yleisvointi on huomattavan alentunut, hänet siirretään keuhkosairauksien 

vuodeosastolle ja i.v.-tuberkuloosilääkitys INH, EMB, RMP aloitetaan pp.kk.vv. [– –] 
(K10) 

 
(17) [– –] Potilas toivonut, ettei leikkaushoitoihin ryhdytä ja potilaan hoitotahtoa noudattaen ei 

leikkaushoitoon, eikä tehohoitoon ryhdytty, potilaan tila huononee nopeasti ja exitus 
todetaan klo XX:XX aamuyöllä. (K34) 

 

Kaikissa muissa (85 %) teemapaikalla on verbi, adverbiaali tai päivämäärä. Ne edusta-

vat pikemminkin toimintaa etualaistavaa P-prototyyppiä:85 

 
(18) [– –] Pikkuhiljaa tajunnantaso laskee, pp.kk.vv klo XX.XX sydän ja hengitys pysähtyy. 

Todetaan potilas kuolleeksi. (K29) 
 

(19) [– –] Oikean puoleisessa keuhkoissa bronkiaalisesti märkäistä eritettä, sekä kudosnesteen 
sameutta sopien pneumoniaan. Aivoissa todetaan oikeassa hemisfäärissä 
frontoparietaali lohkossa intra cerebraalinen lobaarivuoto. [– –] (K14) 

 
(20) [– –] Omaisten kanssa neuvoteltu huonosta kuntoutumisennusteesta ja päädytty 

pidättäytymään sydänelvytyksestä sekä respiraattorihoidosta. Pp.kk.vv todetaan exitus 
kello XX.XX. (K38) 

 

Muukin P-prototyypistä sanottu tuntuisi pätevän kuolintodistusten passiiveissa. Agentin 

monikollisuus sopii usean henkilön yhteistyöpanoksesta muodostuvasta sairaalahoidosta 

kertomiseen. P-prototyypin inklusiivisuus mutta toisaalta agentin yhtäaikainen toisar-

                                                             
84 Makkonen-Craig (2005: 19) kutsuu P-prototyyppiin kuuluvia passiivilauseita dialogisiksi ja pitää niitä 
läsnäolevan henkilön tai henkilöiden indekseinä. 
85 Aineistoni passiivilauseiden analyyseissa pitää muistaa etu- ja taka-alaisuuden suhteellisuus. 
Preesensissä olevat passiivimuodot etualaistuvat joka tapauksessa menneeseen kiinnittyvästä 
ympäristöstään. Suhteessa koko kuolinkertomukseen objektin lauseenloppuinen asema ei sinänsä aina 
automaattisesti tarkoita sen taka-alaisuutta. (Ks. esim. Hakulinen ja Karlsson 1979: 308–309). 
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voisuus tai epämääräisyys motivoituu nimenomaan virassa toimimisen lähtökohdista: 

kerrotaan yhteisen tehtävän kannalta relevantista työstä, johon kuolintodistuksen 

kirjoittaja itsekin todella on osallistunut. Aineistoni passiivilauseita voisikin pitää 

institutionaalisen sairaalaorganisaation toiminnasta kertovina viran indekseinä. 

Huomionarvoista on, että erityisesti sanajärjestyksen suhteen aineistoni passiivi-

lauseet eroavat temaattiselta rakenteeltaan sellaisista virkakielisistä passiiveista kuin 

Löflundin käsittelemä (1998: 166) Lapsilisää maksetaan yleensä perheen ensimmäises-

tä lapsesta alkaen tai Heikkisen (2000: 86) esimerkit Jaksamista työssä on pohdittu 

laajasti ja aktiivisesti tammikuusta 1997 alkaen; – – asiaa pohditaan tällä hetkellä jo 

terveydenhuollon ja työsuojelun yhteisessä ryhmässä ja – – rahoitusta tullaan 

hakemaan, jotka objektiteemaisina edustavat K-prototyyppiä. Tällaistenkin 

passiivilauseiden funktioksi on katsottu tapahtuman tai toiminnan etualaistaminen ja 

tekijöiden häivyttäminen (Löflund mp.). Suhteessa aktiivimuotoon passiivilauseet joka 

tapauksessa taka-alaistavat subjektiargumentin ja tuovat esiin toimintaa. 

Sanajärjestyksen kannalta lapsilisä, työssä jaksaminen, asia ja rahoitus ovat kuitenkin 

esimerkeissä etualaisempia kuin maksaminen, pohtiminen ja tuleminen. Temaattisen 

rakenteensa vuoksi esimerkit esittävät asiaintilan ensisijaisesti objektitarkoitteen, ei 

toiminnan näkökulmasta. 

 

6.1.2 Polttopisteessä lääkärin toiminta 

 

Valtaosassa kuolintodistusten passiivilauseista näkökulma on verbin ilmaisemassa 

toiminnassa, koska implisiittisen subjektiargumentin lisäksi myös objektin tarkoite on 

predikaatin ilmaisemaa toimintaa taka-alaisempi. 

Esimerkissä 21 potilas on saanut aluesairaalasta lähetteen toiseen sairaalaan 

munuaisten toiminnan häiriöön viittaavien oireidensa vuoksi: 86 

 
 (21) [– –] Nesteytyksellä tilanne ei ole rauhoittunut ja potilas lähetetty [paikkakunta – ABL] 

siis [sairaalan nimi – ILL]. UREA87 koholla 78, Rocephalin antibioottihoito. 

                                                             
86 Noudatan luvun 6 esimerkeissä merkintätapaa, jossa kieliopillisesti menneeseen aikaan kiinnittyvät 
kielenainekset on alleviivattu ja varsinaisen tarkastelun alaisena olevat kielenainekset lihavoitu. 
87 Urea on virtsan typpipitoista kuona-ainetta, jota syntyy maksassa ja joka pitää poistaa elimistöstä. Se 
siirtyy veressä maksasta munuaisiin, joista se siirtyy virtsaan. Jos munuaiset eivät toimi, veren ureapitoi-
suus alkaa suurentua. 



 

73 

Ultraäänitutkimuksessa epäillään vasemman puoleista pyelonefriittiä88 
/munuaistulehdusta. Nesteytyksellä kreatiniini jkv. laskenut. [– –] (K24) 

 

Katkelman alussa kerrotaan potilaan voinnista ja lääkärin toimista ennen uuteen 

sairaalaan tuloa. Se kiinnittyy menneeseen perfektillä ja itsenäisellä partisiipilla (ei ole 

rauhoittunut; lähetetty). Kun siirrytään ensimmäisen sairaalan tapahtumista uuden 

hoitopaikan tapahtumiin, joissa kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri itsekin on ollut 

osallisena, tekstin aikasuhteissa tapahtuu muutos: siirrytään nykyhetkeen. Ensin 

raportoidaan verbittömillä rakenteilla laboratoriotutkimuksen tulos ja aloitettu 

lääkehoito (UREA koholla 78, Rocephalin antibioottihoito). Sen jälkeen kerrotaan 

kuvantamistutkimuksen tuloksesta kognitioverbin passiivin preesensmuodolla epäillään 

(Ultraäänitutkimuksessa epäillään vasemman puoleista pyelonefriittiä 

/munuaistulehdusta). Sitten teksti palaa menneeseen kiinnittyvään partisiippimuotoon 

(laskenut). 

Esimerkin 21 passiivilause muistuttaa rakenteeltaan eksistentiaalilausetta, koska 

siinä on teemapaikalla olosijainen puiteadverbiaali Ultraäänitutkimuksessa. 

Puiteadverbiaalit ovat yleisiä aineistoni passiivilauseiden teemapaikoilla. Tällainen 

konstituenttijärjestys (AVO) ei kuitenkaan vie painoarvoa lääkärin toiminnalta. 

Pikemminkin päinvastoin, sillä ultraäänitutkimus on kieliopillinen metafora (ks. lukua 

4.3), jolla on itsessään toiminnan merkitys. Kyseessä on lisäksi tutkimustoiminta, joka 

on lääkärin tekemää. Itse asiassa lääkärin toiminnan simultaaniseen tarkasteluun on 

siirrytty vähitellen jo ennen passiivilausetta vapaassa NP:ssä Rocephalin 

antibioottihoito. Sekin on toisen asteen entiteetti ja kieliopillinen metafora, joka kertoo 

lääkärin toiminnasta. 

Passiivilauseen olosijaista puiteadverbiaalia seuraa preesensmuotoinen predikaatti 

epäillään. Tilanteen tarkastelun näkökulma pysyy edelleen lääkärin toiminnassa, mutta 

nyt siirrytään ulkoisesta toiminnasta, kuvantamistutkimuksen tekemisestä, lääkärin 

mieleen tarkastelemaan hänen arviotaan yhdestä ajateltavissa olevasta 

diagnoosivaihtoehdosta. Temaattisen rakenteensa ja verbityypin vuoksi 

passiivilauseessa etualaistuu lääkärin toiminta: tehty kuvantamistutkimus ja sitä 

seurannut ajatustyö. Tätä moniulotteista toimintaansa lääkäri kutsuu lukijansa 

                                                             
88 Pyelonefriitti on munuaisaltaan ja munuaisen tulehdus. 
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metapragmaattisesti todistamaan ensin vapaan NP:n ja sitten dramaattisen preesensin 

keinoin. 

Seuraavassa alaluvussa pyrin osoittamaan, että esimerkin 21 lisäksi muissakin 

passiivilauseissa kielenainekset toimivat yhdensuuntaisesti niin, että lääkärin toiminta 

nousee prominenttiin asemaan. 

 

6.1.3 Toiminnan performatiivisuus 

 

Kaikista tyypillisin preesensmuotoinen passiivilause (16 kpl, 80 %) aineistossani on 

eksplisiittinen performatiivi. Eksplisiittisissä performatiiveissa kyse on kielellisestä 

toiminnasta, johon implikoituva auktoriteetti on välttämätön osa performatiivin 

sosiopragmaattista onnistumista. Tässä mielessä agentti on lähtökohtaisesti läsnä 

eksplisiittisissä performatiiveissa. 

Lääkärin työssä näköhavainto on monissa tilanteissa keskeinen päättelyn perusta, 

ja siksi olen tulkinnut aineistostani eksplisiittisiksi performatiiveiksi paitsi illokuutionsa 

leksikalisoivan puheaktiverbin todeta (11 esiintymää) myös verbit nähdä (4 esiintymää) 

ja havaita (1 esiintymä). Usein riittävä evidenssi varmaan diagnoosiin saadaan lääkärin 

työssä viime kädessä katsomalla erilaisia kuvia kuten röntgen-, magneetti- tai 

tietokonetomografiakuvia. Siten myös nähdä- ja havaita-verbien tulkitseminen 

performatiiveiksi tuntuu perustellulta. Ne ovat paitsi lääketieteen kielessä myös 

muutenkin89 lähellä eksplisiittisesti performatiivisena pidetyn todeta-verbin merkitystä. 

On myös niin, että käytännössä toteaminen tarkoittaa tapahtumatiedoissa usein 

nimenomaan näköhavaintoa. Tutkimusteknologian keskeinen asema nykylääketieteessä 

kietoutuu kiinnostavasti paitsi eksplisiittiseen performatiivisuuteen90 myös institutionaa-

lisen kielen passiivin käyttöön ja toimijoiden ilmipanemattomuuteen. Anspachin (1988: 

367–368) mukaan lääketieteen kielessä saattavat agentin roolin saada hoitohenkilökun-

nan sijasta toisinaan tutkimuslaitteet.91 Tämän tutkielman aineistossa tutkimuslaitteiston 

                                                             
89 Kielitoimiston sanakirjassa (2006) nähdä-verbin merkitykseksi on määritelty ”2. huomata, todeta, taju-
ta, käsittää, ymmärtää, oivaltaa, päätellä näkemästään” ja havaita-verbin merkitykseksi ”2. huomata poh-
dinnan t. tutkimuksen perusteella, saada selville, oivaltaa, todeta, tajuta”. 
90 Nähdä- ja havaita-verbien ymmärtäminen eksplisiittisiksi performatiiveiksi laajentaa käsitystä perfor-
matiivisuudesta suuntaan, jossa aistihavaintokin voi toimia eksplisiittisesti performatiivisena. 
91 Anspach (mp.) esittää artikkelissaan ilmiöstä mm. seuraavat esimerkit ”The arteriogram showed that 
this AVM was fed…” ja ”The EEG showed…an abnormal…”. 
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keskeinen asema näkyy siinä, että eksplisiittiset performatiivit ovat usein käytössä juuri 

silloin, kun kerrotaan kuvantamistutkimuksissa selville saadusta tiedosta. 

Esimerkin 22 potilasta on vaivannut vatsakipu, jonka aiheuttajaa jäljitetään 

röntgenkuvauksessa: 

 
 (22)  [– –] Potilaalla pp.kk.vv edeltävänä yönä alkaneet kovat vatsakivut, jonka vuoksi 
  2  potilas tullut [sairaalan nimi – GEN] sisätautipoliklinikan lähettämänä 
   [sairaalan nimi – GEN] kirurgian päivystykseen. Pp.kk.vv illalla otetuissa 
  4  natiivivatsaröntgenkuvissa92 nähdään runsaasti ilmaa vapaassa vatsaontelossa, 

[sairaalan nimi – INES] pp.kk.vv pian puolenyön jälkeen nähdään yleistilaltaan  
  8   huono potilas, jolla kliininen peritoniitti,93 hengityksen vajaatoiminta. Potilas 

toivonut, ettei leikkaushoitoihin ryhdytä ja potilaan hoitotahtoa noudattaen ei  
  10  leikkaushoitoon, eikä tehohoitoon ryhdytty, potilaan tila huononee nopeasti ja 

exitus todetaan klo XX:XX aamuyöllä. (K34) 
 

Katkelman alussa tarkastelu kohdistuu potilaan vointiin ja hänen siirtymiseensä 

sairaalasta toiseen. Alku kiinnittyy kieliopillisesti menneeseen aikaan partisiipeilla 

(alkaneet; tullut, rivit 1–2). Tässäkin esimerkissä tekstin aikasuhteissa tapahtuu muutos, 

kun potilas saapuu toisesta sairaalasta lopulliseen hoitopaikkaan ja tilanteeseen, josta 

kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri itsekin on ollut vastuussa. Samalla myös 

kuolinkertomuksen näkökulma muuttuu. Potilaaseen keskittyvä tarkastelu väistyy, kun 

lääkärin toiminta uudessa hoitopaikassa esitetään eksplisiittisellä performatiivilla 

lauseessa Pp.kk.vv illalla otetuissa natiivivatsaröntgenkuvissa nähdään runsaasti ilmaa 

vapaassa vatsaontelossa (r. 3–4). Performatiivi ilmaisee potilaan sairaalahoitoon 

tuoneen oireen syyn. Heti perään käytetään uudestaan performatiivia. Potilas todetaan 

huonokuntoiseksi, mutta samalla ilmaistaan myös kaksi muuta diagnoosia: [sairaalan 

nimi – INES] pp.kk.vv pian puolenyön jälkeen nähdään yleistilaltaan huono potilas, 

jolla kliininen peritoniitti, hengityksen vajaatoiminta (r. 7–8). Kumpikaan 

eksplisiittisesti performatiivisista lauseista ei ole objektiteemainen, vaan molemmissa 

teeman paikalla on olosijainen puiteadverbiaali ja ajan adverbiaali. Se korostaa 

eksplisiittisissä performatiiveissa muutenkin läsnä olevaa instituution toimintaa: 

lääkärin suorittamaa kuvantamistutkimusta, diagnosointia itseään ja näiden ajankohtia.94 

Vaikka vatsaontelossa oleva ilma, potilaan huonokuntoisuus ja kliininen peritoniitti ovat 

                                                             
92 Natiiviröntgenkuva on ilman varjoainetta otettu röntgenkuva. 
93 Peritoniitti tarkoittaa vatsakalvotulehdusta. 
94 Koska eksplisiittiset performatiivit luovat rajoja ja ilmaisevat virallisten asiaintilojen alkamista, ajan 
adverbiaalien sekä päivämäärien ja tarkkojen kellonaikojen esiintyminen niiden yhteydessä on helposti 
ymmärrettävää: on todella kyse siitä, mistä hetkestä lähtien jokin asiaintila on virallista. 
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merkittäviä seikkoja potilaan kuolemisessa, ne tulevat virallisesti olemassa oleviksi vain 

niiden edellä ilmaistun hoitoinstituution toiminnan kautta. Lääkärin toiminta etualaistuu 

esimerkin 22 passiivilauseissa kahdella tasolla: sekä temaattisen rakenteen kautta että 

eksplisiittisen performatiivisuuden sanelemana. 

Tämän jälkeen katkelmassa palataan menneeseen kiinnittyvään kerrontaan sekä 

potilaan toiminnan ja hoitolaitoksen ei-performatiivisen toiminnan kuvaukseen (Potilas 

toivonut; ei ryhdytty, r. 8–10). Mutta kun potilaan kuolema lähestyy, tekstissä palataan 

jälleen preesenskerrontaan riveillä 10–11: potilaan tila huononee nopeasti ja exitus 

todetaan95 klo XX:XX aamuyöllä, jossa eksplisiittisellä performatiivilla virallistetaan 

potilaan kuolema. Samalla ne toimivat dramaattisina preesenseinä. Ne sijoittuvat 

kerrotun tapahtuman käänteeseen ja huipentumaan, erottuvat temporaalisesti 

menneeseen ankkuroituneesta ympäristöstään ja kutsuvat lukijan todistajaksi hetkiin, 

joina kohtalokas diagnoosi varmistuu, potilaan vointi alkaa huonontua ja jona potilas 

kuolee. 

Huomionarvoista esimerkissä 22 on myös se, ettei sen preesensmuotoihin lataudu 

odotuksenvastaisuutta: lääkäri menetä otettaan tilanteesta (vrt. lukuun 6.3). Tilanne 

tuntuu olevan sairaalainstituution hallinnassa. Eksplisiittisissä performatiiveissa 

varmistuva diagnoosi on kertomuksen käänne, joka sopii potilaan oireisiin. Esimerkin 

lopussa olevia dramaattisia preesensmuotojakaan ei voi pitää yllättävien asiaintilojen 

ilmaisijana, sillä hoidosta kieltäytyneen potilaan kuolema ei ole epäodotuksenmukainen. 

Sen sijaan ne nostavat potilaan kuolinkertomuksesta esiin sen, mitä kirjoittaja haluaa 

etulaistaa: ratkaisevat diagnoosit ja potilaan kuolemisen. Molemmissa etualaistetuissa 

hetkissä on eksplisiittisen performatiivin kautta läsnä institutionaalista toimintaa 

harjoittava lääkäri. 

Vastaava tilanne on seuraavankin vainajan kohdalla. Toispuolista halvausta 

(hemipareesi) potevaa on hoidettu sairaalassa, mutta tauti on edennyt ja potilaan 

yleistila huonontunut. Diagnoosi on varmistunut ultraäänitutkimuksessa. Pian sen 

jälkeen alkaa pitkä preesensjakso, jossa käytetään eksplisiittisiä performatiiveja: 

 
(23)  [– –] pp.kk.vv tullut vasen hemipareesi ja potilas saanut liuotushoidon. Hoidosta 

                                                             
95 Esimerkin 22 viimeinen eksplisiittinen performatiivi on poikkeuksellisesti objektiteemainen. Esiintymä 
on aineistoni ainoa. 
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 2 huolimatta vasen hemipareesi edelleen hieman edennyt ja potilas muuttunut 
uneliaaksi. Kaulaverisuonten ultraäänitutkimuksessa oikealla 50-70 %:n stenoosi.96 

 4 Pään TT kontrolloitu pp.kk.vv, jolloin nähdään laaja-alainen koko MCA-alueen 
   kattava infarktaatio oikealla, ei hemorragiaa.97 Pp.kk.vv potilas menee  
 6  reagoimattomaksi puhutteluun ja todetaan oikealla laajentunut ja valojäykkä 

pupilla. Pään TT:ssä pp.kk.vv todetaan edelleen infarktialueella ekspansiota, 
 8  2 cm:n keskiviivasiirtymä sekä likvorkierron98 häiriö. 
   Omaisten kanssa neuvoteltu huonosta kuntoutumisennusteesta ja päädytty 
 10 pidättäytymään sydänelvytyksestä sekä respiraattorihoidosta. Pp.kk.vv todetaan 

exitus kello XX.XX. (K38) 
 

Katkelmassa referoitu ultraäänitutkimus on osoittanut potilaan kaulaverisuonten 

ahtautuneen (stenoosi, r. 3). Tätä diagnoosia ei ilmaista eksplisiittisellä performatiivilla 

mutta kuitenkin menneeseen kiinnittymättömästi verbittömällä 

eksistentiaalikonstruktiolla Kaulaverisuonten ultraäänitutkimuksessa oikealla 50-

70 %:n stenoosi (r. 3). Hieman myöhemmin pään tietokonetomografiatutkimuksen 

paljastama keskimmäisen aivovaltimon alueen kudoskuolio sen sijaan ilmaistaan 

eksplisiittisen performatiivisesti riveillä 4–5: nähdään laaja-alainen koko MCA-alueen 

infarktaatio oikealla, ei hemorragiaa. Siinä missä edeltävä löydös jää vaille 

performatiivin painoarvoa, tässä ilmenee välitön syy niille oireille, jotka tutkimukseen 

ovat johtaneet – ja eksplisiittistä performatiivia käytetään. 

Esimerkin 23 preesensjakso jatkuu vielä pitkään. Potilaalle ilmaantuva uusi oire 

esitetään dramaattisella preesensillä (potilas menee reagoimattomaksi puhutteluun, r. 5–

6), ja heti sen perään käytetään kahdesti eksplisiittistä performatiivia kerrottaessa 

uusista löydöksistä: todetaan oikealla laajentunut ja valojäykkä pupilla ja todetaan 

edelleen infarktialueella ekspansiota, 2 cm:n keskiviivasiirtymä sekä likvorkierron 

häiriö (r. 6–8). Eksplisiittisiä performatiiveja käytetään tässäkin nimenomaan sellaisten 

diagnoosien tekemiseen, joiden jälkeen potilaan paranemiseksi ei ole paljoa tehtävissä. 

Performatiivien jälkeen kuolinkertomus palaa takaisin partisiippikerrontaan. On 

seurannut päätös pidättäytyä hengityskonehoidosta ja elvytyksestä (neuvoteltu; 

päädytty, r. 9–10). Siksi myös esimerkin 15 dramaattisessa preesensissä oleva 

huipentuma Pp.kk.vv todetaan exitus kello XX.XX (r. 10–11) näyttäytyy tärkeänä mutta 

ei odotuksenvastaisena tapahtumana, jonka eksplisiittinen toteaminen on funktioltaan 

performatiivinen. 

                                                             
96 Stenoosi on ahtauma. 
97 Hemorragia tarkoittaa verenvuotoa. 
98 Likvori on aivo-selkäydinnestettä. 
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Esimerkissä 24 vainaja on potenut toispuolista velttoutta ja kuumetta, eikä hän ole 

ollut täysin tajuissaan. Katkelmaa ennen velttouden syytä on yritetty selvittää pään 

tietokonetomografialla. Siinä on tehty löydös, joka on antanut syytä epäillä 

aivoinfarktia. Sitten potilaan tajunnantaso on entisestään huonontunut: 

 
(24)  [– –] Tajunnantaso edelleen laskenut, pp.kk.vv kaulavaltimoiden TT-angiossa 
 2 molemmin puolin A. carotis internat tukossa. Lisäksi nähdään koko vasemman 
  aivojen hemisfäärin alueella laaja-alainen ödemaattinen harventuma tuoreeseen 
 4 infarktiin sopien. Vartalon TT:ssä rectum ca-epäilyyn99 mahdollisesti liittyvänä 
  ainoastaan oikeassa nivusessa kookkaanpuoleinen imusolmuke. Potilaalle kehittynyt 
 6 molemminpuolinen pneumonia. Potilaan tyttären kanssa yhteisymmärryksessä 

 siirrytty palliatiiviselle hoitolinjalle pp.kk.vv. Exitus todettu pp.kk.vv klo XX.XX. 
(K11) 

 

Esimerkin alussa (r. 1–2) kerrotaan potilaan voinnista menneeseen kiinnittyvästi 

partisiipilla (laskenut). Kun tekstissä siirrytään kertomaan löydöksestä, jonka esiin 

saaminen on vaatinut lääkäriltä muutakin toimintaa kuin tarkkailua, aikasuhde muuttuu. 

Kuvantamistutkimuksesta ja sen tuloksesta kerrotaan verbittömästi pp.kk.vv 

kaulavaltimoiden TT-angiossa molemmin puolin A. carotis internat tukossa. Se 

paljastaa potilaan sisempien kaulavaltimoiden (A. carotis internat) tukkeutumisen, 

mutta myös aivoinfarktin vasemmassa aivopuoliskossa: Lisäksi nähdään koko 

vasemman aivojen hemisfäärin alueella laaja-alainen ödemaattinen harventuma100 

tuoreeseen infarktiin sopien (r. 2–4). Eksplisiittistä performatiivia (nähdään) käytetään 

löydöksistä vain selvittelyn alaisten oireiden kannalta välittömimmän aiheuttajan 

ilmaisemiseen. Jälleen eksplisiittisellä performatiivilla ilmaistulla havainnolla on 

ratkaiseva vaikutus tapahtumien kulkuun. Taas seuraa menneeseen aikaan suhteutettu 

päätös siirtyä pelkästään oireita lievittävään hoitoon (siirrytty palliatiiviselle 

hoitolinjalle, r. 7). Toisin kuin aiemmissa esimerkeissä tämän esimerkin huipentumassa 

ei kuitenkaan ole käytetty eksplisiittisesti performatiivista dramaattista preensensiä. 

Painokas huipentuma joka tapauksessa on, sillä tapahtumatietojen lopussa on referoitu 

performatiivi: Exitus todettu pp.kk.vv klo XX.XX (r. 7). 

Seuraava vainaja on potenut vatsavaivoja. Katkelma on keskeltä tapahtumatietoja. 

Aluksi käydään läpi potilaan sairaushistoriaa perfektillä ja partisiippimuodoin: 

                                                             
99 Rectum ca-epäily tarkoittaa epäilyä peräsuolisyövästä. 
100 Hemisfääri on aivopuolisko, ja harventuma puolestaan tarkoittaa tietokonetomografiassa näkyvää 
aluetta, joka on ympäristöään harva-aineisempaa. Harventuma on merkki kudoskuoliosta eli infarktista. 
Ödemaattinen harventuma tarkoittaa sellaista infarktia, johon liittyy kudosturvotusta. 
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(25)  [– –] Reumakuumeen on sairastanut ja kehittynyt kombinoitu aortta- ja 
  2 mitraaliläppävika. Läppäproteesit laitettu kk/vvvv ja alkuvaiheessa 

 postperikardiotomia-sdr., sydämen vajaatoiminta.101 Pp.kk.vv [sairaalan nimi – GEN] 
4 kir.pkl:lle pitkään kestäneen vatsakivun sekä verenvuodon vuoksi. Tuolloin 
 kolonoskopiayritys, jossa ainakin sigmadivertikuloosi, stenoosin takia tutkimus jää 
6 sigmoideoskopiaksi. Lisäksi todetaan rektumprolapsi.102 Pp.kk.vv tehty 

sigmaresektio, rektopeksia103 ilman komplikaatioita. [– –] (K3) 
 

Kun esimerkissä 25 siirrytään potilaan taustatiedoista kertomaan oireista, jotka ovat 

tuoneet potilaan sairaalaan ja ovat hänen kuolemaan johtavan sairastamisensa alku, 

siirrytään myös verbittömään kerrontaan riveillä 3–4: Pp.kk.vv [sairaalan nimi – GEN] 

kir.pkl:lle pitkään kestäneen vatsakivun sekä verenvuodon vuoksi. Seuraavan 

verbittömän ilmauksen (Tuolloin kolonoskopiayritys, jossa ainakin sigmadivertikuloosi, 

r. 4–5) temporaalinen proadverbi Tuolloin kuitenkin osoittaa, ettei kirjoittaja 

tempusaineksettomuudesta huolimatta asemoi itseään hetkeen, jona potilas saapui 

kirurgian poliklinikkaan ja paksusuolta yritettiin tähystää (kolonoskopiayritys), vaan 

tarkastelee tilannetta jostakin myöhäisemmästä hetkestä käsin. Kirjoittaja esittääkin 

dramaattisella preesensillä itsensä läsnä olevaksi siihen ajan hetkeen, jossa tähystyksen 

epäonnistuminen paljastuu: stenoosin takia tutkimus jää sigmoideoskopiaksi (r. 5–6). 

Tuosta epäonnistumisen hetkestä kirjoittaja jatkaa eteenpäin toisella preesensillä ja 

käyttää seuraavaksi eksplisiittistä performatiivia: Lisäksi todetaan rektumprolapsi. 

Esimerkissä 25 tarkoituksena on siis ollut tähystää potilaan paksusuolen 

keskimmäinen osa koolon, mutta ilmi tulevan ahtauman takia ei päästä etenemään 

sigmasuolta104 pidemmälle  (stenoosin takia tutkimus jää sigmoideoskopiaksi). 

Tähystyksessä paljastuu kuitenkin sigmasuolen umpipussitauti rivillä 5: jossa ainakin 

sigmadivertikuloosi. Siinä inklusiivinen fokuspartikkeli105 ainakin ilmaisee 

fokusoimansa löydöksen pätemisen myös mutta sen, että sen lisäksi potilaalla saattaa 

olla muitakin sairauksia. Epäonnistuneen paksusuolen tähystyksen yhteydessä on tehty 

                                                             
101 Potilaalla on sydämen toimintaan liittyviä ongelmia, joita on hoidettu leikkauksella. Leikkauksen jäl-
keen hänelle on tullut sydänpussin avauksen jälkeinen oireyhtymä (postperikardiotomia-sdr.), joka aiheu-
tuu keuhko- ja sydänpussin tulehduksesta ja esiintyy erityisesti potilailla, joiden sydänpussi on avattu. 
102 Rektumprolapsi on peräsuolen esiinluiskahdus. 
103 Sigmaresektio on sigmasuolen poistoleikkaus, rektopeksia puolestaan peräsuolen kiinnitysleikkaus. 
104 Sigmasuoli on paksusuolen keskimmäisen osan S-kirjaimen muotoinen loppuosa, joka liittyy pe-
räsuoleen. 
105 Fokuspartikkelit kohdentavat huomion paitsi tarkasteltavaan asiaintilaan tai tarkoitteeseen myös sen 
potentiaalisiin vaihtoehtoihin. Inklusiiviset fokuspartikkelit antavat ymmärtää, että vaihtoehtoja on. Eks-
klusiiviset implikoivat vaihtoehdottomuutta. (ISK § 839.) 
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tärkeä löydös, mutta sitä ei ilmaista eksplisiittisellä performatiivilla. Sen sijaan 

eksplisiittinen performatiivi todetaan on käytössä vain onnistuneen diagnoosin 

yhteydessä. 

 

6.1.4 Yhteenveto 

 

Tapahtumatietojen kielellinen maasto on erityinen muun muassa siksi, että niissä on 

tekijöihin viittaavia kielenpiirteitä niukasti. Siksi yksipersoonaisen passiivin implisiitti-

nen tekijä on lopulta keskeinen toiminnan agentti; kielenpiirre, jonka kautta toimijat 

jossain muodossa näkyvät. 

Tulkintaa tehostaa se, että valtaosa tapahtumatietojen passiiveista on eksplisiittisiä 

performatiiveja, jotka toimivat kuolintodistusten keskeisimmissä tehtävissä: 

diagnoosien tekemisessä ja ihmisen kuolleeksi toteamisessa. Ne tekevät 

performatiivisen teon, joka virallistaa diagnoosin tai kuoleman. Tässä kielellisessä 

teossa esittäjän läsnäolo, tietoisuus, intentio ja ote tilanteesta ovat välttämätön osa 

meneillään olevaa institutionaalista toimintaa. Ilman näitä ulottuvuuksia eksplisiittinen 

performatiivi ei edes olisi pätevä tai onnistunut. Kuolintodistusten yksipersoonaiset 

passiivit osoittavat siis diagnoosien tekijät väistämättä läsnä oleviksi. 

Lähes poikkeuksetta eksplisiittisesti performatiivisten passiivilauseiden 

sanajärjestyskin tukee tulkintaa. Kun lauseessa eksplikoitu objekti tulee verbin jälkeen 

ja teemapaikalla on verbi, päivämäärä tai lääkärin tekemään tutkimukseen viittaava 

olosijainen puiteadverbiaali, lauseet etualaistavat verbin ja sitä toisinaan edeltävän 

substantiivin ilmaisemaa toimintaa. Eksplisiittisissä performatiiveissa toiminnan voi 

katsoa objektia tähdellisemmäksi myös siksi, että performatiivilauseen objekti on 

yleensä diagnoosi, jonka voi saada aikaiseksi vain institutionaalisella ja 

performatiivisella toiminnalla, diagnosoimisella. Aineistossani eksplisiittiset 

performatiivit ilmaisevat sellaisten diagnoosien tekemistä, jotka osoittavat potilaan 

oireiden välittömiä syitä. Oheislöydökset tai selvittelyn alla olevaan oireeseen 

etäisemmin liittyvä puolestaan jää helpommin vaille performatiivin painoarvoa. 

Koska preesens on eksplisiittisen performatiivin välttämätön tempus, 

performatiivien yhteydessä kuolinkertomus irtoaa menneeseen kiinnittyvästä 

kerronnasta. Siksi niitäkin voi pitää dramaattisina preesenseinä. Eksplisiittisiä 
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performatiiveja käyttämällä kirjoittaja ei kuitenkaan luovu otteestaan meneillään 

olevaan tilanteeseen, eikä niihin lataudu dramaattiselle preesensille usein ominaista 

odotuksenvastaisuutta (ks. lukua 6.3). Enemminkin tapahtumat ovat olleet odotuksen-

mukaisia, osa kuolemisen arkea. Preesensmuotoisina ne kuitenkin kutsuvat lukijan 

todistajaksi kuvaamiinsa hetkiin, ja tyypillisesti kirjoittaja käyttää niitä esittäessään 

tapahtumia, joissa hän todella on ollut yksi vastuullisista. Tapahtumien 

odotuksenmukaisuutta vahvistaa se, että kuoleman toteamisessa käytettyä eksplisiittistä 

performatiivi-ilmausta on edeltänyt arvio olemattomasta toipumisennusteesta ja päätös 

pidättäytyä aktiivisesta hoidosta. Näin kuolema on dramaattinen, vaikka se ei ole 

yllättävä. 

 

6.2 Potilaan tilan muutokset 

 

Sairaalassa kuolemisessa on aina kyse siitä, että lääkärin ote potilaan sairaudesta heik-

kenee taudin edetessä ja kuoleman lähestyessä. Siksi kuolinkertomuksen huipentuman 

yhteydessä raportoidaan tapahtumista, joille kukaan ei voi mitään. Myös tällainen kuo-

lemankulku on siis hyvin odotuksenmukainen, osa kuolemisen arkea. Aineistossani on 

käytetty preesensmuotoista verbiä 22 kertaa potilaan kuolemisesta kerrottaessa (ks. ku-

vaa 2, s. 67). Niistä valtaosa (15 esiintymää, 68 %) on muuttumisjohdoksia (esim. me-

nehtyä, heiketä, hiipua). 

 

6.2.1 Muuttumisjohdos ja epäagentiivinen tilanmuutos 

 

Muuttumisjohdokset ovat subjektitarkoitteessa tapahtuvaa muutosta ilmaisevia, tavalli-

sesti verbi- tai nominikantaisia106 intransitiivisia verbijohdoksia. Verbikantaiset muut-

tumisjohdokset ovat merkitykseltään useimmiten refleksiivisiä tai automatiivisia. Ref-

leksiivisissä muuttumisjohdoksissa muutoksen aiheuttaa agentiivinen toimija itselleen, 

kohdistaen itseensä kantaverbin kuvaaman teon tai toiminnan (esim. peseytyä, pukeu-

                                                             
106 Verbikantaisilla muuttumisjohdoksilla on yleensä transitiivinen kantaverbi, jonka valenssista refleksii-
vis-automatiivinen johdin vähentää täydennyksen ja muuttaa verbin intransitiiviseksi. Valenssinmuutos 
koskee lauseenjäsenistä etenkin subjektia ja objektia ja niiden rooleja; sama argumentti saa kantaverbissä 
ja johdoksessa eri lauseenjäsentehtävän. Nominikantaisten muuttumisjohdosten kantasanat ovat adjektii-
veja ja substantiiveja. Muuttumisjohtimia ovat -U-  ja  -ne-johtimet sekä U-loppuiset yhdysjohtimet. 
(ISK § 307, 333, 337.) 
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tua). Johdoksen subjekti edustaa paitsi kantaverbin objektia myös sen subjektia. Jos 

muutoksen aiheuttaja ei ole johdoksen subjektitarkoite, johdos on merkitykseltään au-

tomatiivinen (esim. ajautua, kelautua, vaihtua). Tällöin subjektitarkoite ei ole agentiivi-

nen vaan edustaa muutoksen läpikävijää. Nominikantaisetkin muuttumisjohdokset il-

maisevat joksikin tai jonkinlaiseksi muuttumista siten, ettei muutoksen syytä tai aiheut-

tajaa erikseen eksplikoida, ja subjektitarkoite on tapahtuman suhteen epäagentiivinen 

(esim. kipeytyä, sammaloitua, laajentua). (Laaksonen ja Lieko 1998: 113, ISK § 333–

337.) 

Tapahtumatietojen huipentumien muuttumisjohdokset ovat automatiivisia verbi-

johdoksia tai nominikantaisia johdoksia. Niissä ei ole kyse tapahtuman aiheuttajasta 

vaan tuloksesta: keskiössä on sellainen subjektin tarkoite, jota muutos koskee. Aineis-

tossani muuttumisjohdoksilla kerrotaan aina potilaan tilasta ja sen epäagentiivisista 

muutoksista. Kertoessaan potilaan elämän viime hetkistä dramaattisessa preesensissä 

olevilla muuttumisjohdoksilla lääkäri osoittaa olevansa vääjäämättömän huipentuman 

lähestyessä itsekin tilanteen sivustaseuraaja, ei enää aktiivinen toimija. Myös mennee-

seen aikaan kiinnittymättömillä verbittömillä rakenteilla ja leksikaalisilla keinoilla on 

roolinsa tilanmuutosten ilmaisemisessa. 

 

6.2.2 Asteittainen tilanmuutos 

 

Esimerkin 26 finiittiverbeissä havainnollistuu, kuinka lääkärin ote sairaudesta heikkenee 

taudin edetessä. Vainaja on potenut aivoihin levinnyttä keuhkosyöpää. Katkelmaa ennen 

on kerrottu taudin toteamisesta: 

 
 (26)  [– –] Potilas sai pään sädehoidon pp.kk.vv–pp.kk.vv ad 30 GY.107 Keuhkosyövän 
  2 perushoidoksi potilaalle aloitettiin kevytsytostaattihoito gemsitapiini monoterapiana108 
  pp.kk.vv alkaen. Leukopenian vuoksi hoito jää yhteen hoitoannokseen. Pp.kk.vv 
  4 potilas tulee sairaalaan kuumeilun vuoksi. Tässä vaiheessa leukopenia korjautunut 
   täysin. Laajakirjavasta antibioottihoidosta huolimatta thorax-kuvassa näkyvät 
  6 pneumoniset infiltraatit laajentuvat, potilaan kunto huononee. Potilas menehtyy 

sairaalan osastolla rauhallisesti pp.kk.vv kello XX.XX. (K20) 
 

                                                             
107 Gy (gray) on imeytyneen säteilyannoksen mittayksikkö kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä 
(SI-järjestelmässä). Ad tarkoittaa ’luokse, -lle, asti, varten’. 
108 Monoterapia tarkoittaa, että potilas ei saanut muuta sytostaattia (solunsalpaajaa) kuin gemsitabiinia. 
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Esimerkin 26 alussa on kerrottu potilaan saamasta hoidosta preteritissä (sai, aloitettiin, 

r. 1–2). Sitten hoidossa on tapahtunut takaisku. Syövän hoidoksi annettu sytostaatti on 

pienentänyt potilaan elimistön valkosolujen määrää niin paljon (leukopenia), ettei 

hoitoa voida jatkaa. Käänteen kohdalla aikamuoto vaihtuu dramaattiseksi preesensiksi 

rivillä 3: Leukopenian vuoksi hoito jää yhteen hoitoannokseen. Vastoinkäymisen 

jälkeen tapahtunut seuraava käänne kerrotaan sekin preesensissä: Pp.kk.vv potilas tulee 

sairaalaan kuumeilun vuoksi (r. 3–4). Vaikka sairaalaan hakeutuminen on merkki 

potilaan voinnin huononemisesta, hänet esitetään vielä aktiivisena toimijana. Sitten 

preesensjakson katkaisee finiittiverbitön konstruktio Tässä vaiheessa leukopenia 

korjautunut täysin (r. 4–5), jossa NUT-partisiippi (korjautunut) edustaa 

kuolintodistuksen laatimisajankohtaan nähden mennyttä aikaa. Puiteadverbiaalin 

demonstratiivinen tarkenne (Tässä vaiheessa) ei kuitenkaan edusta tapahtumatietojen 

laatimisajan deiksistä, vaan tämä-pronomini viittaa puhujalle (tai puhujalle ja kuulijalle) 

läheiseen tarkoitteeseen (Halonen 1994: 98, Larjavaara 1990: 168, Laury 1997: 59)109 – 

siihen hetkeen, josta käsin valkosolujen määrän suurenemista arvioidaan. Tässä 

vaiheessa (vrt. siinä vaiheessa) pitää kerronnan deiktisen näkökulman menneiden 

tapahtumien aikaisena ja samalla lukijankin edelleen siinä indeksisessä taustassa, johon 

finiittiverbitöntä ilmausta edeltävät dramaattiset preesensit kiinnittyivät. Kirjoittaja 

jakaa siis edelleen lukijan kanssa yhteisen näkökulman tilanteeseen. 

Tämän jälkeen alkavat potilaan elämän viimeiset käänteet, jotka ilmaistaan 

preesensmuotoisin muuttumisjohdoksin. Niitä on kolme. Kuumeista potilasta on alettu 

hoitaa antibiooteilla, mutta röntgenkuvassa näkyvät keuhkokuumeen aiheuttamat 

tulehduskertymät keuhkoissa kasvavat (thorax-kuvassa näkyvät pneumoniset infiltraatit 

laajentuvat, r. 5–6) ja potilaan tila heikentyy (potilaan kunto huononee,  r.  6).  Nyt  

kontrollia tapahtumiin ei ole enää lääkärillä eikä potilaallakaan. Lääkäri on siirtynyt 

tilanmuutosten seuraajaksi ja potilas niiden epäagentiiviseksi patientiksi. Varsinainen 

kuoleminenkin ilmaistaan muuttumisjohdoksella: potilas menehtyy sairaalan osastolla 

rauhallisesti pp.kk.vv klo XX.XX, r. 6–7). Muuttumisjohdosten käytössä on nähtävissä 

                                                             
109 Lauryn (1995: 55) mukaan tarkoitteen konkreettinen tai psykologinen sijainti ei välttämättä ole pro-
nomininvalintaa ohjaava tekijä, vaan pikemminkin demonstratiivit luovat sanottuun näkökulmaa ja kon-
tekstia sekä osoittavat puhujan asennoitumista, ”panevat asioita paikoilleen”. – Ajatuksen voisi tulkita 
myös niin, että demonstratiivit toimivat performatiivisesti. 
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jatkumo. Ensin tilanmuutos näkyy kuvassa, sitten potilaan kunnossa ja lopuksi 

huipentuu siihen, että potilas kuolee. 

Vielä konkreettisemmin lääkärin vähittäinen siirtyminen aktiivisen toimijan 

roolista kuoleman sivustaseuraajaksi havainnollistuu esimerkissä 27. Siinä liu’utaan 

eksplisiittisesti performatiivisesta toiminnasta epäselväksi jäävään tilanteeseen ja 

lopulta muutokseen, jossa ei ole agentiivista toimijaa ja jota lääkärikin voi vain 

tarkkailla. Vainaja oli ollut lomanvietossa, kun suunnitelmat muuttuivat: 
 

 (27) 1 [– –] Pp.kk.vv lomamatkalla [paikkakunta – INES] rintakipu, potilas hakeutui 
  sairaalaan. EKG:n110 ja entsyymipäästön perusteella diagnosoitiin akuutti 

sydäninfarkti. Pp.kk.vv potilas meni sekavaksi ja pp.kk.vv kehittyi aspiraatio sekä 
pneumonia. Uusi sydänlihasmarkkeripäästö111 pp.kk.vv sekä sydämen 

  5 vajaatoiminnan vaikeutuminen. Pp.kk.vv potilas siirrettiin [sairaalan nimi – GEN] 
sairaalaan. Pp.kk.vv jälleen sydänlihasmarkkeripäästö eli 3. sydäninfarktaatio. 
Pään TT-tutkimuksessa ei sekavuutta selittävää. Vatsan UÄ:ssä havaittiin vatsa-
aortan distaalinen aneurysma. Pp.kk.vv keuhkoembolian TT-tutkimuksessa 
havaittiin oikean keuhkon apikaaliosan keuhkoembolisaatio sekä 

  10 neste pleuroissa. Oikeaan nivustaipeeseen kehittyi hematooma. Pp.kk.vv havaitaan 
HB:n lasku, joka vaatii verensiirtoja. Kliinisessä tutkimuksessa tai vatsan UÄ-
tutkimuksessa ei vuotopaikkaa kyetä lokalisoimaan. Ei merkkejä hemolyysistä. 
Kehittyy matalapaineisuus sekä anuria.112 Tajunnantason aleneminen sekä 
exitus pp.kk.vv klo XX.XX. (K9) 

 

Sairaalassa potilaalta on diagnosoitu sydänlihaksen hapenpuutteesta johtuva kudos-

kuolio (akuutti sydäninfarkti). Hän on mennyt sekavaksi, vetänyt henkeen jotakin sinne 

kuulumatonta (aspiraatio) ja saanut keuhkokuumeen (pneumonia). (R. 1–4.) Sitten poti-

las on saanut kaksi uutta sydäninfarktia ja vatsan ultraäänitutkimuksessa (Vatsan 

UÄ:ssä) on todettu ison verenkierron päävaltimossa pullistuma (vatsa-aortan 

distaalinen aneurysma) sekä tietokonetomografiassa (TT-tutkimuksessa) oikean 

keuhkon kärjessä veritulppa (oikean keuhkon apikaaliosan keuhkoembolisaatio) ja 

kudosnestettä keuhkopusseissa (neste pleuroissa). Lisäksi potilaan nivustaipeeseen on 

tullut verenpurkauma (hematooma). (R. 4–10.) 

                                                             
110 EKG (elektrokardiografia) on sydämen toimintaan liittyvien sähköpotentiaalimuutosten rekisteröinti 
käyrän muodossa (ks. esim. tämän tutkielman kansilehteä). 
111 Markkeri tarkoittaa merkkiainetta. Esimerkissä 27 käytetty sydänlihasmarkkeripäästö viittaa entsyy-
meihin, joita vapautuu sydänlihaksesta verenkiertoon, kun hapenpuute aiheuttaa sydänlihaskuolion eli 
infarktin. Mitä suurempi markkeripäästö on eli mitä enemmän sydänlihassolun entsyymejä löytyy 
verenkierrosta, sitä suuremmasta solutuhosta eli sydäninfarktista on kyse. 
112 Matalapaineisuus tarkoittaa matalaa verenpainetta. Anuria on virtsanerityksen häiriö tai virtsattomuus; 
tila, jossa virtsaa erittyy vähemmän kuin 100 ml/vrk. 
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Esimerkki 27 kiinnittyy menneeseen aikaan preterimuotoisilla finiittiverbeillä, 

mutta potilaan tilan heikentyessä finiittiverbien aikamuoto vaihtuu rivillä 10 

dramaattiseksi preesensiksi, ja lukija asetetaan todistamaan potilaan viimeisiä hetkiä. 

Ensin  on  raportoitu  aiemmista  performatiiveista  (diagnosoitiin r.  2, havaittiin r. 7, 9), 

mutta preesensjakso alkaa eksplisiittisellä performatiivilla havaitaan (r. 10). Sitä 

käytetään kerrottaessa potilaalle ilmaantuneesta uudesta vaivasta, hänen verensä 

hemoglobiinipitoisuuden113 pienenemisestä (havaitaan HB:n lasku, joka vaatii 

verensiirtoja). Se on oire, josta potilaan sairauden lopullisen alamäen voi katsoa 

alkavan. Eksplisiittisiä performatiiveja käyttävä, diagnooseja tekevä ja tarvittavia 

hoitotoimenpiteitä toteuttava (vaatii verensiirtoja) lääkäri on vielä aktiivinen toimija, 

joka kontrolloi tilannetta. 

Preesensjakso jatkuu, mutta lääkärin ote tilanteesta alkaa irrota. Veren 

hemoglobiinipitoisuus voi pienentyä verenvuodon tai punasolujen hajoamisen 

(hemolyysi) vuoksi. Esimerkissä 27 on yritetty selvittää, vaivaako potilasta jompikumpi. 

Lauseessa Kliinisessä tutkimuksessa tai vatsan UÄ-tutkimuksessa ei vuotopaikkaa kyetä 

lokalisoimaan (r. 11–12) kyetä-verbin kieltomuoto kertoo, ettei vuotopaikkaa löytynyt 

ultraäänikuvauksessa, mutta dynaamisena modaaliverbinä se ilmaisee myös 

epäonnistumisen, kyvyn riittämättömyyden. Modaaliselle ilmaukselle tyypillisesti se 

aktivoi mielessä vaihtoehdon aktuaaliselle tilanteelle: jotakin olisi saatettu löytääkin. 

Tällaiseen suuntaan ohjaa myös seuraava ilmaus Ei merkkejä hemolyysistä. Sen 

mainitseminen, ettei hemolyysia ole, vahvistaa epäilyä siitä, että hemoglobiinipitoisuus 

olisi todella pienentynyt sisäisen verenvuodon vuoksi. 

Kun esimerkissä 27 lähestytään kuolemaa ja sitä edeltävät viimeiset oireet 

ilmaantuvat, preesensjakso huipentuu automatiiviseen muuttumisjohdokseen lauseessa 

Kehittyy matalapaineisuus ja anuria (r. 13). Enää lääkäri ei tee diagnooseja 

eksplisiittisin performatiivein eikä selosta tutkimuksia ja toimenpiteitä, vaan on siirtynyt 

havaintoja tekevän sivustaseuraajan asemaan ja potilas jälleen noiden muutosten 

kokijaksi. Esimerkissä 27 sairauden viimeiset vaiheet kerrotaan dramaattisella 

preesensillä. Potilaan elämä puolestaan päättyy verbittömästi vapaisiin NP:ihin 

Tajunnantason aleneminen sekä exitus pp.kk.vv klo XX.XX.  Ne  eivät  kuitenkaan  ole  

esimerkin ensimmäiset verbittömät konsruktiot. Verbittömiä ovat olleet myös Pp.kk.vv 
                                                             
113 Hemoglobiini (lyh. Hb) eli verenpuna on punasolujen proteiini, joka sitoo happea keuhkoissa ja luo-
vuttaa sitä muissa kudoksissa. 
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lomamatkalla [paikkakunta – INES] rintakipu (r. 1), Uusi sydänlihasmarkkeripäästö 

pp.kk.vv sekä sydämen vajaatoiminnan vaikeutuminen (r. 4–5), pp.kk.vv jälleen 

sydänlihasmarkkeripäästö eli 3. sydäninfarktaatio (r. 6), Pään TT-tutkimuksessa ei 

sekavuutta selittävää (r.  7)  ja  Ei merkkejä hemolyysistä (r. 12). Myös näin ilmaistut 

tapahtumat edustavat kertomuksen keskeisiä käänteitä: ne kertovat matkalla tulleesta 

sydänkohtauksesta, sairaalassa tulleista uusista sydänkohtauksista ja tärkeistä 

tutkimustuloksista. Ne ilmaisevat lopulta myös itse kuoleman. Verbittömät konstruktiot 

ovat ikään kuin tapahtumasarjan äärimmilleen vietyjä kiteytyksiä: keskeiset tiedot 

vainajan sairaudenkulusta saa itse asiassa selville pelkästään niiden tarjoaman 

informaation perusteella. 

 

6.2.3 Kerronnan hidastaminen 

 

Dramaattinen preesens ei siis ole yksinomainen keino ilmaista kerrotun käänteitä ja 

huipentumia, vaan myös verbittömät rakenteet voivat edustaa niitä (ks. lukua 4.4) – 

paikoitellen preesensiä dramaattisemminkin. Suhteessa niihin esimerkin 27 (s. 84) 

lopussa oleva preesensjakso tuntuu pikemminkin hidastavan kerrontaa kuvaamalla 

potilaan kuolemaa välittömästi edeltävän löydöksen ja uudet oireet. Preesensillä 

voidaankin tarkentaa ja hidastaa kerrontaa, jotta kertoja saisi näkyville, mitä hän haluaa 

tilanteesta huomattavan. Tällä tavoin dramaattinen preesens tuo kerrontaan metatason 

esityksellisyyttä. (Laitinen 1998: 106–109.) 

Myös esimerkissä 28 havainnollistuu verbittömien rakenteiden ja dramaattisen 

preesensin osittain yhteinen työmaa. Dramaattinen preesens hidastaa kerrontaa potilaan 

kuoleman lähestyessä, ja efekti tehostuu myös leksikaalisesti. Esimerkissä 28 

verbittömillä rakenteilla ilmaistaan tapahtumatietojen kaksi käännettä, preesensillä puo-

lestaan prosessin lopputulos: muutos potilaan tajunnan tilassa ja ne elinten toiminnan 

muutokset, joihin potilas tosiasiallisesti kuolee. Ennen katkelman alkua on kerrottu poti-

laan alkoholismista ja maksakirroosista. Sairaalahoitoon hän on joutunut sekavuuden ja 

veren oksentamisen vuoksi: 

 
 (28)   [– –] Pään TT:ssä todettiin vasemmalla okkipitaalisesti iso 4 cm läpimittainen  
  2 vuotoalue, verta runsaasti myös sulkuksilla, aivokammioissa IV ventrikkeliin asti, 

myös SAV-tiloissa verta. Alkava likvorkierron häiriö. Konsultoitu neurokirurgia, 
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  4 ei operatiivisesti mitään tehtävissä. Sai jääplasmaa trombosyyttitason114 
   korjaamiseksi sekä mannitolia aivopaineen nousun vuoksi. Pikkuhiljaa tajunnantaso  
  6 laskee, pp.kk.vv klo XX.XX sydän ja hengitys pysähtyy. Todetaan potilas 

kuolleeksi. (K29) 
 

Sairaalassa potilaalle on tehty pään tietokonetomografiakuvaus (Pään TT:ssä, r. 1), jos-

sa hänellä on todettu takaraivon alueella aivoverenvuoto (okkipitaalisesti iso 4 cm 

läpimittainen vuotoalue,  r.  1–2)  sekä  verta  aivopoimujen  välisissä  vaoissa  (verta 

runsaasti myös sulkuksilla, r. 2), aivokammioissa neljänteen aivokammioon asti 

(aivokammioissa IV ventrikkeliin asti, r. 2) ja lukinkalvon115 alla  (SAV-tiloissa, r. 3). 

Kuvantamistutkimuksen löydöksistä on kerrottu referoidulla performatiivilla (todettiin, 

r. 1), ja lääkäri on esitetty asiaankuuluvia tutkimuksia tehneenä toimijana. Löydöksistä 

viimeinen, alkava aivo-selkäydinnesteen kierron häiriö (Alkava likvorkierron häiriö, r. 

3) ilmaistaan vapaalla NP:llä. Koska aivo-selkäydinnesteen kierron häiriö on vasta aluil-

laan, se ei muiden tietokonetomografiassa esille tulleiden löydösten tavoin hahmotu 

potilaan sairaalaan tulon syiden – sekavuuden ja veren oksentamisen – yhdeksi aiheutta-

jaksi, vaan sairaalassa alkavaksi uudeksi käänteeksi. 

Vapaan NP:n jälkeen palataan menneen ajan kerrontaan (Konsultoitu, Sai, r. 3–4), 

jonka keskeltä kuitenkin etualaistuu neurokirurgin menneeseen kiinnittymätön lausunto 

ei operatiivisesti mitään tehtävissä. Edelleen sairaanhoitohenkilökunta esitetään agen-

tiivisena toimijana. Aikamuoto vaihtuu dramaattiseksi preesensiksi, kun potilas alkaa 

kuolla; preesensjakso on siis jälleen vasta tapahtumatietojen lopussa. Se rakentuu riveil-

lä 6 ja 7 kolmesta verbimuodosta (laskee, pysähtyy, todetaan). Tajunnan heikentymistä 

luonnehtii tavan adverbiaali Pikkuhiljaa. Potilaan kuolema ei siis käynnisty äkillisesti, 

mutta yhtäältä tilanmuutosverbit (laskee, pysähtyy, r. 6) osoittavat, ettei lääkärille kui-

tenkaan enää ole tarjolla kuin simultaanisen katsojan paikka. Heti fysiologisen kuole-

man jälkeen aktiivisen toimijan paikka jälleen avautuu: raportti päättyy eksplisiittiseen 

performatiiviin Todetaan potilas kuolleeksi. 

Esimerkissä 29 dramaattisessa preesensissä ei esitetä itse kuolemista vaan sitä 

edeltävät keskeiset muutokset potilaan voinnissa. Katkelman potilaalta on diagnosoitu 

laajasti levinnyt keuhkosyöpä. Hänen tilansa kartoittamista on ollut tarkoitus jatkaa, 

mutta vointi onkin huonontunut, ja potilas on joutunut sairaalaan: 
                                                             
114 Trombosyytit eli verihiutaleet ovat soluja, jotka ovat osa verta. Ne osallistuvat esim. veren hyytymi-
seen ja verenvuotojen tyrehtymiseen. 
115 Aivoja ympäröi kolme sidekudoskalvoa. Lukinkalvo (araknoidea) on niistä keskimmäinen. 
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 (29)  [– –] Jo tuolloin yleistila huono, Karnofsky 60 %, happisaturaatio 80 %116 
   2  Jatkotutkimuksia suunniteltu. Muutamaa päivää myöhemmin kuitenkin sairaalaan  
    hengenahdistuksen pahenemisen vuoksi. Huomattavasti O2 lisästä ja 
   4 non-invasiivisesta ventilaatiosta huolimatta hypoxinen.117 Pleuranestettä  
    vasemmalta punktoitu 1.5 litraa. Aloitettu i.v.-steroidi ja i.v.-diureetti118 oloa  
   6 helpottamaan. Yleistila ja tajunnantaso muutaman päivän aikana heikkenevät, 

pp.kk.vv alkaen morfiiniinfuusio119 hengenahdistusta helpottamassa.  
   8 Rauhallinen exitus pp.kk.vv. (K33) 
 

Katkelma alkaa verbittömästi, mutta adverbiaalilauseke Jo tuolloin osoittaa kirjoittajan 

tarkastelevan potilaan sairaushistoriaa retrospektiivisesti. Sairaushistorian raportoimi-

sessa on käytetty myös TU-partisiippia (suunniteltu). Menneeseen viittaaminen katkeaa 

rivien 2–4 verbittömissä rakenteissa Muutamaa päivää myöhemmin kuitenkin sairaa-

laan ja Huomattavasti O2 lisästä ja non-invasiivisesta ventilaatiosta huolimatta 

hypoxinen, jotka kertovat potilaan joutumisesta sairaalaan ja voinnin huononemisesta. 

Potilaan kunnon yllättävän nopea huononeminen on kuolinkertomuksen käänne; siitä 

alkaa lopullinen alamäki. Dramaattisen käänteen jälkeen teksti palaa menneeseen kiin-

nittyvään diegeettiseen kerrontaan (punktoitu, aloitettu, r. 5), mutta irtoaa siitä jälleen 

esimerkin lopussa, kun partisiippikerronta vaihtuu dramaattiseksi preesensiksi rivillä 6 

(Yleistila ja tajunnantaso muutaman päivän aikana heikkenevät). Siinä 

muuttumisjohdoksen heiketä yhteydessä käytetty ajan keston ilmaisinta muutaman 

päivän aikana. Se osoittaa, etteivät dramaattisella preesensillä ilmaistut tapahtumat, 

potilaan kuolemaa edeltävä yleistilan ja tajunnantason hiipuminen, näyttäydy äkillisinä 

tai kertaluonteisina (kuten esim. verbittömästi ilmaistu yllättävä sairaalaan tulo). Ker-

ronta tuntuu hidastuvan potilaan kuolemaa edeltävien muutosten kohdalla. Mitään yllät-

tävää potilaan huonossa kunnossa ei ole: siihenhän viitattiin jo katkelman alussa. 

Preesensin ja kestonilmauksen lisäksi potilaan kuolemaa edeltävät oireet saavat toiston 

kautta painoarvoa. Myös katkelman loppu on menneeseen kiinnittymätön. Se ilmaistaan 

rivillä 8 vapaalla NP:llä Rauhallinen exitus pp.kk.vv. 
                                                             
116 Karnofskyn toimintakykyluokituksen mukaan potilaan suorituskyky on alentunut 60 %:iin (= tarvitsee 
ajoittain apua, mutta kykenee huolehtimaan useimmista tarpeistaan). Se tarkoittaa, ettei potilas välttämät-
tä ole riittävän hyväkuntoinen, jotta usein raskaat keuhkosyöpähoidot voitaisiin aloittaa. Happisaturaatio 
eli happikyllästeisyys on luku, joka ilmoittaa, montako prosenttia verenpunan hapensitojaproteiinista 
(hemoglobiinista, ks. alaviitettä 113, s. 85) on liittänyt itseensä happea. Huoneilmaa hengitettäessä nor-
maali happisaturaatio on vähintään 96 %. 
117 Potilas kärsii hapenpuutteesta, vaikka hän saa lisähappea. 
118 I.v. (intravenous) on lyhenne, joka tarkoittaa laskimonsisäistä. Potilas on saanut suoneen (laskimoon) 
mm. tulehdusta vähentävää kortisonia (i.v.-steroidi) ja virtsaneritystä lisäävää lääkettä (i.v.-diureetti). 
119 Infuusio tarkoittaa tiputusta. Potilas on siis saanut morfiinia suonensisäisesti. 
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Esimerkin 29 verbittömien konstruktioiden tulkintaan vaikuttavat myös niissä 

käytetyt odotuksenvastaisuuden merkitsimet kuitenkin ja huolimatta. Yksinomaan sai-

raalaan joutumista ei esitetä odotuksenvastaisena (Muutamaa päivää myöhemmin kui-

tenkin sairaalaan), vaan yllättävänä pidetään myös sairaalassa aloitetun hoidon vaikut-

tamattomuutta (Huomattavasti O2 lisästä ja non-invasiivisesta ventilaatiosta huolimatta 

hypoxinen). Odotuksenmukaisten tilanmuutosten lisäksi tapahtumatiedoissa kerrotaan 

yllättävistäkin tilanmuutoksista. Käsittelen odotuksenvastaisia käänteitä luvussa 6.3. 

 

6.2.4 Yhteenveto 

 

Valtaosa (68 %) tapahtumatietojen huipentumissa käytetyistä preesenseistä on 

muuttumisjohdoksia, joiden subjektitarkoite ei ole agentiivinen vaan edustaa 

tilanmuutoksen läpikävijää. Muuttumisjohdokset kertovat tilanteista, joita voi vain 

kokea tai tarkkailla. Niiden ilmaisemiin tilanmuutoksiin ei ole kellään kontrollia. 

Tyypillisesti tällaisia muutoksia tapahtuu aivan kuoleman partaalla, välittömästi ennen 

varsinaista kuolemaa. Muuttumisjohdoksilla ilmaistaan toisinaan myös itse 

kuolinhetkien tapahtumat (esim. sydän ja hengitys pysähtyy). 

Muuttumisjohdoksia käyttämällä lääkäri väistyy näyttämöltä ja nostaa sinne 

potilaan tilanmuutoksineen. Hän ei esitä itseään agentiivisena toimijana vaan osoittaa 

itsensä tilanteen tarkkailijaksi ja potilaan muutoksen läpikävijäksi. Kun 

muuttumisjohdos on dramaattisessa preesensissä, kirjoittaja asettaa myös lukijan 

todistamaan meneillään olevaa vääjäämätöntä tilannetta. Hän enemminkin näyttää, mikä 

on tärkeää, kuin kertoo siitä. Tällä tavoin preesensmuotoiset muuttumisjohdokset 

tuottavat kerrontaan metatason esityksellisyyttä, mutta eivät välttämättä yllättävää 

dramaattisuutta. 

Toisaalta kuolinkertomuksen juonenkäänteistä kerrotaan myös verbittömillä 

konstruktioilla. Suhteessa niihin dramaattinen preesens voi jopa hidastaa kerrontaa ja 

alleviivata sitä, mitä tapahtumasarjasta toivotaan erityisesti huomattavan. Efekti 

voimistuu silloin, kun dramaattisen preesensin yhteydessä on käytetty tapahtumien 

kestosta kertovia adverbiaaleja. 
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6.3 Kuoleman valta ja vastuun päättyminen 

 

Yksi dramaattisen preesensin tyypillisistä käyttötavoista on narratiivien 

odotuksenvastaisten huippukohtien ilmaiseminen. Kuolemankulkukin on toisinaan yllät-

tävä, ja myös aineistoni dramaattisilla preesenseillä on yhteys epäodotuksenmukaisista 

tapahtumista kertomiseen. Dramaattinen preesens esittää menneen ajan tapahtuman 

meneillään olevana, ja siksi se sopii kuvaamaan yllättävinä pidettyjä asiaintiloja. Kun 

asiaintilaa ei esitetä menneeseen kiinnittyen mielen jo osaksi historiaa lokeroimana vaan 

ikään kuin simultaanisesti raportoiden, voi syntyä vaikutelma, ettei kirjoittajakaan 

välttämättä tiedä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Alaluvun esimerkeissä 

odotuksenvastainen merkityssuhde rakentuu usean kielenpiirteen yhteisvaikutuksesta: 

dramaattiseen preesensiin, verbittömiin rakenteisiin tai molempiin perustuvasta 

kerronnasta sekä odotuksenvastaisen suhteen merkitsimien, erityisesti konnektiivien 

kuitenkin ja huolimatta käytöstä. 

Kuolintodistusten tapahtumatiedot asettavat omat erityiset lähtökohtansa siihen, 

mitä on perusteltua tulkita odotuksenvastaiseksi. Koska narratiivin huipentuma eli 

potilaan kuolema on välttämätön ja jo etukäteen itsestään selvä paitsi kirjoittajalle myös 

lukijalle, ei tapahtumatietojen huipentumien tulkitseminen ainakaan vahvasti 

odotuksenvastaisiksi tunnu luontevalta. Sen sijaan se, miten lopputulokseen päädytään, 

on avointa. Kuolemisessa prosessin eteneminen eli kuolemankulun yksityiskohdat ovat 

yksilöllistä – toisinaan lähes mitä tahansa muuta kuin etukäteen tiedettyä tai standardia. 

Tällaiseen tulkintaan sopivat luvun analyysitkin: odotuksenvastainen merkityssuhde 

rakentuu tekstiin usein kuolinprosessin ollessa vielä meneillään, ennen potilaan 

varsinaista kuolinhetkeä. 

 

6.3.1 Odotuksenvastainen merkityssuhde 

 

Kielitieteessä suhdetta, jossa implikoidaan yhteensopimattomuutta tai 

odotuksenvastaisuutta sellaisten asiaintilojen välillä, jotka molemmat kuitenkin ovat 

tosia, kutsutaan konsessiiviseksi (Crevels 2000: 313, ISK § 1139). Konsessiivisen 

suhteen implikoima odotuksenvastaisuus perustuu yleensä eksplikoimattomaan 

ensyklopediseen tietoon: sen perusteella, mitä asioista yleisesti tiedetään, yhden 
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asiaintilan (esim. sen, että potilas on saanut asianmukaisen hoidon) odotuksenmukainen 

seuraus olisi jokin toinen asiaintila (esim. se, että potilas ei kuole). Konsessiivisessa 

suhteessa odotuksenmukainen seuraus ei kuitenkaan toteudu, vaan asiaintilojen ketjun 

ilmaistaan implikoivan kahden proposition tilanteista yhteensopimattomuutta: 

esimerkiksi sitä, että asianmukaisen hoidon toteuttamista ei seuraakaan kuoleman 

toteutumatta jääminen vaan sen toteutuminen. 

Konsessiivisen suhteen merkitsiminä pidetään esimerkiksi tiettyjä konjunktioita, 

adverbeja ja partikkeleita (esim. mutta, silti, kuitenkin), ja merkityssuhde esitetään taval-

lisimmin kahden lauseen propositioiden suhteena (ks. esim. Crevels 2000, ISK § 1139–

1143, Kauppinen 2006). Tapahtumatiedoissa kyse on tietenkin yhtä lailla finiittiverbit-

tömien kielenainesten propositionaalisesta sisällöstä. Esimerkeissä 30 ja 31 on käytetty 

konsessiiivisen suhteen merkitsimiä kuitenkin ja mutta. 

 
(30) [– –] Leikkausta seuraavana päivänä potilaalla pahoinvointia, tajunnanmenetystä, sen 

jälkeen kuitenkin nopeasti herännyt ja ollut normaalisti keskusteleva. [– –] (K3) 
 
(31) [– –] Gastroskopialähetteitä ilmeisesti aiemmin tehty terveyskeskuksesta, mutta potilas ei 

ole käynyt näissä. [– –] (K24) 
 

Esimerkin 30 potilas on ollut leikkauksen jälkeen huonokuntoinen mutta kuntoutunut 

pian. Odotuksenvastaiseksi tilan nopea koheneminen merkitään konsessiivisella kon-

nektiivilla kuitenkin, joka siis implikoi, että odotuksenmukaisempaa olisi ollut toisenlai-

nen voinnin kehitys. Esimerkin 31 potilas puolestaan on jättänyt menemättä mahantä-

hystyksiin (gastroskopia) niiden tarpeellisuudesta huolimatta. Siinä rinnastuskonjunktio 

mutta120 merkitsee odotuksenvastaiseksi käytökseksi tutkimukseen menemättömyyden. 

Yleisen käsityksen mukaisesti odotuksenmukaisempaa on, että jonkin vaivan vuoksi 

lääkäriin hakeutunut myös kävisi niissä tutkimuksissa, jotka on sen hoidossa katsottu 

tarpeellisiksi. 

Konsessiivisuus liittyy myös retoriikkaan, ja siihen sisällytetään kontrastin esittä-

misen lisäksi myös myönnyttelyn funktio (concession ’myönnytys’, ’helpotus’, ’myön-

täminen’; ks. esim. Couper-Kuhlen ja Thompson 2000, Kauppinen 2006). Esimerkiksi 

Couper-Kuhlenin ja Thompsonin (ma.) neuvottelun retoriikkaa kuvaavan kolmivaihei-
                                                             
120 Perinteisesti rinnastuskonjunktion mutta on katsottu merkitsevän vastakohtaisuutta eli adversatiivista 
suhdetta, jossa toisiinsa kytketyt elementit eroavat toisistaan jonkin ominaisuuden suhteen. Lisäksi mutta 
voi luoda kytkettävien välille myös odotuksenvastaisuutta ilmaisevan suhteen, joka on yksi 
vastakohtaisuuden laji. (Penttilä 2002 [1957]: 559, ISK § 1102–1103, 1139–1140.) 
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sen toimintajakson, peruskonsessiivin (cardinal concessive), skeemaan kuuluu myön-

nyttely. Keskeistä se on myös Niemen (2010) tutkimassa konsessiivisessa konstruktios-

sa, jota hän nimittää myönnyttelymuotiksi. Kirjoitan kuitenkin jatkossa konsessiivisuu-

den asemesta odotuksenvastaisuudesta, joka tuntuu osuvammin kuvaavan seuraavaksi 

käsiteltäviin esimerkkeihin rakentuvia merkityssuhteita. 

 

6.3.2 Käänteitä kuoleman partaalla 

 

Esimerkin 32 potilas on kuollut rintasyöpään nopeasti ja yllättävästi. Ennen katkelman 

alkua on kerrottu syövän toteamisesta ja potilaan saamasta leikkaushoidosta. 

Leikkauksen jälkeen taudin on todettu jatkaneen etenemistään, ja levinneen rintasyövän 

hoidot ovat alkaneet: 

 
(32) [– –] Postoperatiivisesti todettu metastasoinnin lisääntymistä ja aloitettu doketakseli + 

Herceptin -hoidot pp.kk.vv sekä aivojen stereotaktinen sädehoito + Dexametason.121 
Potilaalle kehittynyt neutropeeninen sepsis, E. coli, joka myös virtsassa. Septinen shokki, 
jonka alkuhoidolle hyvä vaste, mutta sitten nopea flimmeri ja kardioversion jälkeen 
sinusrytmi, mutta hypotensio122 syvenee ja ajautuu asystoleen. [– –] (K36) 

 

Potilaan tilanteen kerrotaan mutkistuneen entisestään, kun hän on saanut syöpähoitojen 

seurauksena kolibakteerin aiheuttaman vakavan yleisinfektion (neutropeeninen sepsis). 

Infektion hoito on auttanut aluksi, mutta sitten potilaalla on alkanut sydämen rytmihäi-

riö (flimmeri eli eteisvärinä). Se on saatu sydämen sähköisellä rytminsiirrolla palautet-

tua normaaliksi rytmiksi (kardioversion jälkeen sinusrytmi). Teksti etenee finiittiverbit-

tömästi partisiipeilla menneeseen kiinnittyen, mutta kun toimenpiteistä huolimatta käy 

niin, että potilas kuolee, otetaan käyttöön dramaattisessa preesensissä olevat muuttumis-

johdokset: mutta hypotensio syvenee ja ajautuu asystoleen. Ne kuvaavat, kuinka poti-

laan verenpaine hiipuu ja sydän pysähtyy siten, ettei lääkäri voi siihen vaikuttaa. 

Odotuksenvastaisuuden ilmaiseminen ja menneeseen kiinnittyvästä kerronnasta ir-

taantuminen aloitetaan muutamalla kielellisellä operaatiolla kuitenkin jo ennen dramaat-

tisella preesensillä ilmaistua varsinaista huipentumaa. Ensimmäinen merkki puhehetken 

                                                             
121 Stereotaktinen sädehoito on sädetettävän kohteen ympäristön kudoksia säästävä sädehoidon muoto, 
jossa sädesuihku osuu vain itse kasvaimeen. Deksametasoni on lääkeaine, jota käytetään esim. tulehdus-
reaktioiden ja pahoinvoinnin hillitsemiseen. 
122 Hypotensio tarkoittaa epänormaalin alhaista verenpainetta. 
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aikaan siirtymisestä näkyy siinä, että partisiippien menneeseen kiinnittämä kerronta 

katkeaa jo rakenteessa E. coli, joka myös virtsassa, jossa kerrotaan potilaan 

yleisinfektion aiheuttajaksi kolibakteeri. Tämän jälkeen otetaan käyttöön syntaktisetkin 

keinot: preesensmuotoisia muuttumisjohdoksia edeltää kaksikin kertaa käytetty rinnas-

tuskonjunktio mutta. Esimerkissä 32 mutta merkitsee odotuksenvastaiseksi ensin eteis-

värinän ja sitä edeltäneen hyvän hoitovasteen välisen suhteen (Septinen shokki, jonka 

alkuhoidolle hyvä vaste, mutta sitten nopea flimmeri) sekä rytminsiirron onnistumisen 

ja sitä seuranneen kuolemisen välisen suhteen (kardioversion jälkeen sinusrytmi, mutta 

hypotensio syvenee ja ajautuu asystoleen). 

Oireiden odotuksenvastaisuuden ilmaisemisen lisäksi mutta tekee muutakin: rin-

nastuskonjunktiona se mahdollistaa keskenään odotuksenvastaisten asiaintilojen esittä-

misen rakenteena, jossa on kaksi toisistaan syntaktisesti riippumatonta osaa (ISK § 

1140). Näin ollen mutta-konjunktiolla rinnastetun rakenteen etu- tai jälkijäsenestä kum-

pikaan ei selvästi hahmotu temaattisesti toisen taustaksi. Kun mikään ei selvästi taka-

alaistu tai taka-alaistuu vain hienovireisesti,123 käy niin,  että myös mutta alkaa osoittaa 

menneestä ajasta irrottautumista. Esimerkin 32 yhdysrakenteissa Septinen shokki, jonka 

alkuhoidolle hyvä vaste, mutta sitten nopea flimmeri sekä kardioversion jälkeen 

sinusrytmi, mutta hypotensio syvenee ja ajautuu asystoleen voinnin paraneminen ja 

huononeminen vuorottelevat, eikä paranemisvaiheitakaan kuvata suhteessa esiymmär-

rykseen siitä, että potilas tulee kuolemaan. Mutta-rakenteissa ei katsota parhaillaan me-

neillään olevaa tilannetta pidemmälle, ja teksti irtoaa narratiivien tunnusmerkittömästä, 

menneeseen kiinnittyvästä ja tapahtumat pohjaansa vasten näkevästä diegeettisestä ker-

ronnasta myös konjunktioiden käytön kautta. Samalla verbittömässäkin jaksossa kerro-

taan toiminnasta, sillä termit flimmeri (eteisvärinä) ja kardioversio (sähköinen rytmin-

siirto) ovat potilaan elimistössä käynnissä olevaan prosessiin ja lääkärin toimintaan viit-

taavia kieliopillisia metaforia. 

Myös esimerkki 33 kertoo levinnyttä rintasyöpää sairastavasta, joka on saanut 

yleisinfektion syöpähoitojen heikennettyä hänen elimistönsä vastuskykyä. Kokonaisuu-

                                                             
123 Kemppaisen (2009: 18) matkareportaasiaineistoon pohjatuvassa tutkielmassa lauseenalkuiselle mutta-
konjunktiolle hahmottuu taustalause, joka yleensä sijoittuu mutta-lauseen edelle. Vaikka esimerkin 32 
mutta-rinnastukset eivät ole symmetrisiä, ei rinnastusten etu- tai jälkijäsenistä ole samalla tavalla 
erotettavissa yhtä vahvasti taustaa kuin esim. prototyyppisenä pidetystä vaikka-alkuisesta konsessiivisesta 
rakenteesta, jossa etujäsenen on katsottu toistavan ja taka-alaistavan aiemmin esitettyä tietoa (ISK § 
1139–1140, Kauppinen 2006: 174–175, 177). 
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tena esimerkki on poikkeuksellinen, sillä lähes koko teksti on laadittu verbittömiä ra-

kenteita käyttäen. Kuoleman lähestyessä käytetään kuitenkin menneeseen kiinnittyvää 

kerrontaa, minkä jälkeen siirrytään preesensiin: 

 
(33) [– –] Pp.kk.vv alkaen kuumeilu, tulehdusparametrien nousu, leukopenia ja neutropenia. 

Neutropeeniseen sepsiksen hoitona Rocephalin – Nebcina – Diflucan. Neutropenia 
väistynyt ja CRP kääntynyt laskusuuntaan. Potilaan yleistila ja tajunnantaso kuitenkin 
kääntynyt laskusuuntaan ja diureesi hiipuu. Rauhallinen exitus pp.kk.vv. (K1) 

 

Laboratoriokokeiden mukaan yleisinfektion hoidoksi annettu lääkekoktaili on tehonnut 

(Neutropenia väistynyt ja CRP kääntynyt laskusuuntaan), mutta potilaan yleistila – se, 

miten hän kaikkiaan vaikuttaa voivan – on huonontunut. Laboratoriokokeissa näkyvä 

infektion hoidon tehoaminen ja potilaan vointia koskevat havainnot esitetään NUT-

partisiipeilla (väistynyt, kääntynyt), mutta viimeisestä kuolemaa edeltävästä oireesta, 

virtsanerityksen loppumisesta, käytetään dramaattista preesensiä (diureesi hiipuu). 

Dramaattisella preesensillä merkityn elintärkeän ruumiintoiminnon loppumisen lisäksi 

yleistilan ja tajunnantason heikkeneminen tarjotaan odotuksenvastaisena. Odotuksen-

vastaisen suhteen merkitsimenä toimii konnektiivi kuitenkin, joka on ilmauksen propo-

sitionaalisen sisällön ulkopuolella oleva kielen elementti. Se lisää propositioon jonkin 

implikaation (ISK § 794); tässä tapauksessa sen, että laboratoriokokeiden tulosten pe-

rusteella potilaan muunkin voinnin koheneminen olisi ollut odotuksenmukaista. Näin ei 

kuitenkaan ole tapahtunut, vaan preesensmuotoinen muuttumisjohdos hiipuu asettaa 

lääkärin ja lukijan todistamaan odotuksenvastaista tilannetta. Myös itse kuolema ilmais-

taan menneeseen kiinnittymättömästi vapaalla NP:llä Rauhallinen exitus pp.kk.vv. 

 

6.3.3 Kuoleman etiäiset 

 

Esimerkeissä 32 ja 33 odotuksenvastaisuutta alettiin ilmaista potilaan ollessa aivan 

kuoleman partaalla, välittömästi ennen kuolinhetkeä. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan 

odotuksenvastaisuus voi viritä tekstiin jo varhaisemmassa vaiheessa. 

Seuraava katkelma irtoaa menneeseen kiinnittyvästä kerronnasta kahdesti: poti-

laan viime hetkien lisäksi myös aikaisemmin tapahtuneen käänteen kohdalla. Molem-

missa jaksoissa ilmaistaan myös odotuksenvastaisuutta. Yllättäen lumihankeen tuuper-
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tuneesta potilaasta kertova kuolintodistus alkaa partisiippikerronnalla (löydetty, Hoidet-

tu): 

 
(34) [– –] Nyt löydetty hangesta tuupertuneena. Hoidettu [sairaalan nimi – GEN] sairaalassa 

päiv. alueella. Respiraattorihoito. Sedaation purkamisen jlkeen tajunta ei palaa 
normaalisti. Katsottu pään TT, jossa iso aivoverenvuoto, sopii radiologisesti hyvin 
spontaani vuodoksi. Radiologiset viitteet myös temporium-herniaatiosta.124 Hoidosta 
huolimatta potilaan tilanne heikkenee, seuraa rauhallinen exitus klo XX.XX. (K5) 

 

Varsinaiset ongelmat potilaan hoidossa alkavat, kun hän ei ole tullut hengityskonehoi-

don  (Respiraattorihoito) ja siihen liittyvän nukutuksen jälkeen normaalisti tajuihinsa. 

Samalla teksti myös irtoaa vähitellen menneestä ajasta: ensin on käytetty hengityskone-

hoidosta kieliopillista metaforaa vapaassa NP:ssä Respiraattorihoito ja sen jälkeen poti-

laan tilasta dramaattista preesensiä (Sedaation purkamisen jlkeen tajunta ei palaa 

normaalisti). Asiaintilan odotuksenvastaisuus on luettavissa tavan adverbista 

normaalisti, ja myös dramaattisen verbin kieltomuoto (ei palaa) osoittaa tilanteen 

odotuksenvastaisuutta. Kielto aktivoi sen eksplikoimattoman oletuksen, johon 

kieltomuotoinen ilmaus vastaa: tajunta olisi voinut palata normaalisti (Fairclough 1992: 

121, ISK § 1616). Teksti palaa partisiippikerrontaan (Katsottu pään TT, jossa iso 

aivoverenvuoto) mutta siirtyy takaisin preesensiin raportoitaessa tietokonetomografian 

(TT) tuloksia (sopii radiologisesti hyvin spontaani vuodoksi). Lääkärin lausunnossa 

lukija kutsutaan osallistumaan diagnoosin tekoon. Myös toinen käänne merkitään 

odotuksenvastaiseksi leksikaalisesti. Adjektiivi spontaani kertoo 

kuvantamistutkimuksen osoittavan uutta, itsestään syntynyttä vaivaa. Katkelmassa ei 

enää palata menneeseen kiinnittyvään kerrontaan. Kuvantamistutkimuksen tulosten 

raportointi ja diagnosointi jatkuu verbittömällä rakenteella Radiologiset viitteet myös 

temporium-herniaatiosta, jolla on kuitenkin prosessin merkitys, sillä herniaatio (tyrän 

muodostuminen, kureutuminen) on toisen asteen entiteettiin viittaava kieliopillinen 

metafora. 

Preesenskerrontaan palataan kuitenkin heti verbittömän rakenteen jälkeen, kun 

potilas alkaa kuolla ja aletaan esittää varmoja havaintoja potilaan tilasta. Prosessiin 

viittaavaa verbitöntä rakennetta seuraa tapahtumatietojen lopuksi dramaattinen 
                                                             
124 Tentorium (pikkuaivoteltta) on isot ja pikkuaivot erottava, kovasta aivokalvosta muodostunut rakenne, 
jonka keskellä olevan aukon kautta isot ja pikkuaivot ovat yhteydessä toisiinsa. Esimerkissä 34 tietokone-
tomografiassa on aivoverenvuodon lisäksi näkynyt, että aivokudosta voisi olla kureutunut (herniaatio) 
pikkuaivoteltan aukkoon. 
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preesenskerronta (potilaan tilanne heikkenee, seuraa rauhallinen exitus klo XX.XX). 

Ennalta arvaamattomasti hankeen tuupertumisella alkaneen kuolemisen viimeisenkin 

hetken merkitsee odotuksenvastaiseksi adpositio (Hoidosta huolimatta), joka eksplikoi 

että potilaan kuoleminen on odotuksenvastaista myös suhteessa hänen saamaansa 

lääketieteelliseen hoitoon. 

Katkelmassa 35 potilas on tullut sairaalahoitoon tajunnantason heikkenemisen ja 

yleiskunnon huononemisen vuoksi. Oireiden aiheuttajaksi on osoittautunut pohjukais-

suolihaava (duodenaaliulkus), jonka vuotamisen seurauksena potilaan veren hemoglo-

biinipitoisuus on pienentynyt arvoon 56 g/l (Hb laskenut ad 56): 
 

(35) [– –] Sairaalassa todettu laaja duodenaaliulkus, joka vuotanut ja Hb laskenut ad 56. Saanut 
veritankkauksen sekä helikobakteerihäätöhoidon, jonka jälkeen vointi jonkin verran 
kohentunut. Tämän jälkeen kuitenkin kouristelua ja voinnin huonenemista. Mennyt 
tajuttomaksi ja kouristellut jatkuvasti, neurologi katsonut ja taustalla katsottu olevan 
aivoinfarkti ja oikeanpuolen halvaus sekä tästä johtuva jatkuva kouristelutaipumus. Potilaan 
hengitys heikentynyt ja aspiroinut ja saanut keuhkokuumeen, johon menehtyy pp.kk.vv 
hengityksen loppuessa. (K4) 

 

Aivan kuten muissakin esimerkeissä myös tämän esimerkin potilaalle käy niin, että an-

nettu hoito tehoaa vain osittain ja kaikkiaan potilaan terveydentila huononee. Odotuk-

senvastainen tunnelma viriää, kun potilaan terveydentilan hienoista kohenemista seu-

raavat kouristelu ja voinnin huononeminen osoitetaan yllättäviksi konnektiivilla kuiten-

kin (Tämän jälkeen kuitenkin kouristelua ja voinnin huononemista). Jälleen odotuksen-

vastaisen suhteen ilmaiseminen osuu yksiin partisiippeihin perustuvasta kerronnasta 

irtautumisen kanssa. Verbittömän rakenteen subjekti-NP:ssä (kouristelua ja voinnin 

huononemista) partitiivi osoittaa kirjoittajan nykyhetkeen kiinnittyvään ilmaukseen im-

perfektiivistä aspektia, mikä korostaa vaikutelmaa parhaillaan meneillään olevasta tilan-

teesta, jonka lopputuloksesta kirjoittaja ei osoita olevansa tietoinen. Kyseessä onkin 

kuolinkertomuksen ensimmäinen käänne: hetki, josta alkaa lopullinen voinnin huono-

neminen. 

Odotuksenvastaisuutensa ja temporaalisen erottuvuutensa yhteisvaikutuksesta 

verbittömässä eksistentiaalirakenteessa on samoja merkityspiirteitä kuin dramaattisessa 

preesensissä, jota käytetään kertomusten käänteissä ja huipentumissa. Esimerkki 35 

onkin sikäli havainnollinen, ettei siinä ole menneeseen kiinnittymätöntä kerrontaa 

muualla kuin tapahtumien käänteissä ja huipentumassa. Edelliset ilmaistaan 

verbittömästi, jälkimmäinen dramaattisella preesensillä. Samansuuntaista verbittömän 
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kerronnan ja dramaattisen preesensin työnjakoa on nähtävissä myös esimerkkien 32 (s. 

92) ja 34 (s. 95) odotuksenvastaisissa kuolemankuluissa. Eräänlaisena dramaattisen 

preesensin etiäisenä niissä käytetään verbittömiä rakenteita, joissa on 

hoitohenkilökunnan toimintaan ja potilaan elimistössä menneillään oleviin prosessihin 

viittaavia kieliopillisia metaforia. Kaikki kolme kuolemaa edeltäville käänteille 

tyypillistä kieliopillista piirrettä – odotuksenvastaisuus, kieliopillinen menneeseen 

kiinnittymättömyys ja kieliopillinen metaforisuus – ovat ominaisia myös esimerkin 35 

eksistentiaaliselle konstruktiolle Tämän jälkeen kuitenkin kouristelua ja voinnin 

huononemista. 

 

6.3.4 Odotuksenvastaisuuden merkitsimet 

 

Edellisten alalukujen odotuksenvastaisista kuolemankuluista kertovissa esimerkeissä oli 

käytetty konnektiivia kuitenkin ja adpositiota huolimatta. Niiden esiintyminen on yh-

teydessä aineistoni dramaattisten preesensien käyttöön. Aineistoni kymmenestä kuiten-

kin-konnektiivista seitsemää käytetään sellaisessa kuolintodistuksessa, jossa on käytetty 

preesensiäkin. Huolimatta puolestaan esiintyy aineistossani 12 kertaa, ja yhdeksästi sitä 

on käytetty sellaisessa kuolintodistuksessa, jonka kirjoittajan repertoaariin kuuluu dra-

maattinen preesens. Varsinkin postpositioasemainen huolimatta (hoidosta huolimatta, 

antibioottilääkityksestä huolimatta) on kiteytynyt.125 Odotuksenvastaisen suhteen mer-

kitsimien yhteyden dramaattisen preesensin käyttöön voi ymmärtää juuri sitä taustaa 

vasten, että ne ovat osa samaa kielellistä strategiaa. Syntaktisesti operoivat kuitenkin ja 

huolimatta ilmaisevat odotuksenvastaisuutta, ja dramaattisella preesensilläkin voidaan 

ilmaista sitä. Odotuksenvastainen merkityssuhde rakentuu tapahtumatietoihin nimen-

omaan usean kielellisen keinoin yhteisvaikutuksesta. 

Kuitenkin- ja huolimatta-merkitsimien välillä vallitsee aineistossani vahva työnja-

ko. Siinä missä huolimatta ottaa usein lähtökohdakseen sairaalassa tehdyt toimenpiteet 

ja merkitsee potilaan voinnin huononemisen epäodotuksenmukaiseksi suhteessa niihin 

(ks. esimerkit 29 ja 34, s. 88 ja 95), kuitenkin puolestaan useimmiten suhteuttaa voinnin 

                                                             
125 Tyypillisin on adpositiolauseke hoidosta huolimatta, mutta rakenteen elatiivi-NP voi olla muutakin 
(esim. antibioottilääkityksestä huolimatta, tukihoidoista huolimatta). X:stä huolimatta -rakenteen ylei-
syydestä lääketieteen kielenkäytössä kertoo myös se, että rakenne on ikuistunut Marttilan (2005) lääkäri-
en kirjanpitovirheitä esittelevän humoristisen kokoelman nimeen Parantunut hoidosta huolimatta – päät-
tömiä potilaskertomuksia. 
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huononemisen potilaan aikaisempaan vointiin (ks. esimerkit 29, 30 ja 33, s. 88, 91 ja 

94). 

Länsimaisessa lääketieteessä ja etenkin sen biolääketieteeksi126 kutsutussa suunta-

uksessa ajattelua ohjaa usein käsitteellinen metafora LÄÄKETIEDE ON SODANKÄYNTIÄ 

(ks. esim. Burnside 1983, Ross 1989: 40, Sontag 1991). Sairastamisesta ja sairauksien 

hoitamisesta puhutaan silloin samoin termein kuin sotimisesta: sairauksia vastaan tais-

tellaan, niiltä voidaan puolustautua, sairaus voitetaan tai voidaan torjua, joskus kamp-

pailu sairautta vastaan hävitään. Kyse ei ole pelkästään siitä, että sairastamisesta puhu-

taan sotametaforin vaan siitä, että asiaintilat myös ymmärretään käytettyjen kielikuvien 

mukaisiksi (ks. esim. Lakoff ja Johnson 1980). Metaforan juurten on nähty ulottuvan 

syvälle modernin lääketieteen historiaan. Esimerkiksi Susan Sontag (mt. 69) paikantaa 

sen synnyn 1800-luvulle. Silloin lääketieteellinen ymmärrys mikrobien osuudesta infek-

tiotautien synnyssä syveni merkittävästi, kun epidemiologisen tutkimuksen kehittymi-

sen seurauksena havaittiin, että taudinaiheuttajia voidaan torjua hygienialla. 

Sillä, että lääketiede ymmärretään sotimiseksi, on ainakin kaksi seurausta. Sairau-

det alkavat näyttäytyä pikemminkin poikkeustilana kuin elämään lähtökohtaisesti kuu-

luvina, ja usko lääketieteen mahdollisuuksiin on vahvaa (Fleischman 2001: 485).127 Kun 

kuolintodistuksen odotuksenvastaisuutta ilmaisevat kielelliset valinnat asettaa tähän 

kulttuuriseen viitekehykseen, nimenomaan lääketieteelliset hoitotoimet lähtökohdak-

seen ottavan huolimatta-adposition voi tulkita ilmaisevan varsin voimakasta odotuksen-

vastaisuutta.128 Se on myös retoriselta funktioltaan vakuutteleva. Koska kuolintodistus 

on aina myös oikeudellinen dokumentti (ks. lukuja 2.1 ja 2.2), huolimatta on voinut 

vakiintua kuoleman kielioppiin odotuksenvastaisuuden merkitsimeksi myös toimiak-

seen juridisen puolustuksen pohjana. Merkitessään potilaan voinnin huononemisen odo-

tuksenvastaiseksi suhteessa instituution antamaan hoitoon se muistuttaa, että lääkäri on 

tehnyt voitavansa, vaikka potilasta ei saatu paranemaan. Huolimatta tuo esiin hoitoinsti-

tuution ja sen eksplikoimattoman mutta ensyklopedisen tiedon perusteella osoitettavissa 

olevan pyrkimyksen potilaan parantamiseen. 
                                                             
126 Biolääketiede on läheisesti luonnontieteisiin liittyvä perustutkimukseen keskittyvä lääketieteen alue. 
Sen tavoitteena on esim. selvittää mekanismeja, joiden välityksellä ihmisen perimä, mikrobit ja muut 
ulkoiset riskitekijät vaikuttavat tautien syntyyn. (www.ktl.fi.) 
127 Myös lääkärien ammatti-identiteetin rakentumista tutkineen Ericksonin (1999: 113) mukaan lääkärin 
sitoutuminen parantamiseen on vahva ja potilaan epäselväksi jäävä lääketieteellinen tila voidaan kokea 
ammatillisesti epätyydyttäväksi. 
128 Myös ISK:n (§ 1142) mukaan huolimatta ilmaisee vahvaa odotuksenvastaisuutta (konsessiivisuutta). 
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Kuitenkin ilmaisee hienovireisempää odotuksenvastaisuutta kuin huolimatta. Sitä-

kin voi tarkastella käsitteellisen metaforan LÄÄKETIEDE ON SODANKÄYNTIÄ semantiikas-

ta käsin. Jotta lääketiede voi aloittaa taistelunsa sairautta vastaan ja yrittää saada kont-

rolliinsa potilaan elimistön toiminnan, sairastuneen on täytynyt menettää oma kontrol-

linsa hyvinvoinnistaan. Näin ollen se, että potilaan uusi oire on entistä vakavampi tai 

että erilaiset tilanmuutokset seuraavat toisiaan, ei oikeastaan voi olla vahvasti odotuk-

senvastaista. Sairaalahoitoon joutumisen edellytyshän on se, että potilaan tila on arvioi-

tu arvaamattomaksi eli jatkuvaa tarkkailua ja huolenpitoa vaativaksi. Mahdollisuus yl-

lättäviin toisiaan seuraaviin tilanmuutoksiin on mahdollisesta arvaamattomuudestaan 

huolimatta pikemminkin sairaalahoidossa olemisen itsestään selvä lähtökohta kuin 

poikkeus kuolemaan päättyvässä sairastamisessa.129 

 

6.3.5 Yhteenveto 

 

Tapahtumatiedoissa odotuksenvastaisuutta ilmaisevat kielenainekset kasaantuvat tiet-

tyihin konteksteihin, ja merkityssuhde rakentuu usean kielellisen keinon yhteisvaikutuk-

sesta. Luvun esimerkeissä odotuksenvastaiset asiaintilat ilmaistaan aina menneeseen 

kiinnittymättömästi. Odotuksenvastaisuutta voivat implikoida dramaattisen preesensin 

lisäksi verbittömät rakenteet erityisesti silloin, kun niihin liittyy odotuksenvastaisen 

suhteen eksplisiittinen merkitsin. Myös muilla leksikaalisilla keinoilla, verbin ominai-

suuksilla ja kieltomuotojen käytöllä on roolinsa odotuksenvastaisuuden tai yhteensopi-

mattomuuden ilmaisemisessa. 

Esimerkkien perusteella vaikuttaisi siltä, että odotuksenvastaisuutta ilmaisevien 

menneeseen kiinnittymättömien kielen elementtien välillä olisi työnjakoakin. Verbittö-

mät rakenteet aloittavat menneeseen aikaan kiinnittymättömän kerronnan. Ne myös il-

maisevat useassa esimerkissä sairaalahoidossa tapahtuvaa yllätyksellistä käännettä, 

eräänlaista kuoleman etiäistä. Dramaattista preesensiä puolestaan käytetään pääosin 

kuolinkertomuksen loppupuolella ilmaisemassa potilaan kuolemaa välittömästi edeltä-

viä tilanmuutoksia tai prosessin lopputulosta kuolinhetkellä. Odotuksenvastaisuus 

                                                             
129 Sontag (1991: 123) muistuttaa, että tiettyjen sairauksien etenemisestä, erityisesti aidsin, saatetaan pu-
hua tavalla, jossa voinnin asteittaista huononemista ja sairauden päätymistä kuolemaan pidetään normaa-
lina. 
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rakentuu näin aineistossani jo ennen etukäteen tiedettyä ja siksi odotuksenmukaista 

lopputulosta. 

Valtaosa dramaattisen preesensin esiintymistä kuuluu muuttumisjohdoksiin. 

Niiden funktiona on merkitä kuolemankulun odotuksenvastaisuus potilaan saamaan 

hoitoon nähden. Muuttumisjohdoksia käyttämällä lääkäri osoittaa olevansa tilanteessa 

tarkkailija, ja potilas esitetään tapahtuvan tilanmuutoksen epäagentiivisena patienttina. 

Toisaalta motivaation voi ymmärtää myös kääntäen: odotuksenvastaisia muutoksia 

potilaan voinnnissa ei voi esittää asiaintiloina, joihin lääkäri olisi voinut vaikuttaa. 

Lisäksi dramaattinen preesens on aineistossani yhteydessä odotuksenvastaisuuden 

merkitsimien kuitenkin ja huolimatta käyttöön. Jos tapahtumatiedoissa on käytetty pree-

sensiä, on siinä todennäköisesti käytetty myös jompaakumpaa merkitsimistä. Kuitenkin 

ja huolimatta rakentavat odotuksenvastaisia merkityssuhteita tapahtumatietoihin, mutta 

toimivat eri funktiossa. Kuitenkin suhteuttaa potilaan tilan sitä seuraavaan tilaan. Huo-

limatta puolestaan suhteuttaa potilaan voinnin huononemisen hänen saamaansa sairaa-

lahoitoon ja tuo ilmi, että hoitoinstituutio on tehnyt voitavansa. Se implikoi, että kuole-

ma on aivan ovella ja lääkärin vastuu päättyy. 
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7 Lopuksi – esirippu sulkeutuu 

 

 
Hortoillut kirjastossa. Vastaanotolla todettu statukseltaan tyypillinen opiskelija. 
Hyperempiria, desorientaatio, synnytystuskia. Muuten ollut terve. Aloitettu 
yhdistelmähoitona mm. ISK, SF, CA, DA, CDA. Pärjäillyt kotona omatoimisesti. 
Ajoittain ollut hyvinkin virkeä. Pp.kk.vv kontrollikäynnillä [kaupungin nimi – 
INES] graduklinikassa. Hyperempiria korjaantunut täysin, nyt myös sivuaine 
viitealueella. Havaitaan paradigmaattista oireilua hoidon jälkitilaan sopien. 
Dispositioproblematiikkaa, repositioyritys. Teksti hypoksinen. Ventiloitu. Siir-
rytty seurantalinjalle. [– –] 

 

 

Jos ihmisen elämä on esitys, kuolintodistus on taltiointi sen viimeisestä näytöksestä. 

Siihen kirjataan loppusuora prosessista, jossa kukin on vääjäämättä osallisena. Asiakir-

jana kuolintodistus on myös performatiivinen teko, joka sulkee elämän esiripun. Sillä 

saadaan aikaan yhteiskunnan tunnistama virallisesti päättynyt elämä. Viime kädessä 

kuolema todistetaan ja todetaan performatiivisella kielellä. Tutkielmassani olen tarkas-

tellut tästä näkökulmasta lääketieteen termejä, eksplisiittisten performatiivien käyttöä 

sekä dramaattisen preesensin ja verbittömien rakenteiden poeettista performatiivisuutta. 

Kuoleman toteaminen ja todistaminen on työtä, jota Suomessa tekee lääkäri. Laa-

tiessaan tapahtumatietoja lääkäri esittää potilaan kuolemankulun tavalla, johon hän on 

opinnoissaan ja ammatissaan sosiaalistunut. Tarkoitus on esittää vainajan elämän vii-

meiset vaiheet lääketieteen näkökulmasta, ja kuolinkertomuksen ensisijainen lukija on 

todistuksen tarkistava toinen lääkäri. Koska ihminen ei voi esittää inhimillisestä ymmär-

ryksestä riippumatonta tietoa, tapahtumatiedoissa esitettyä lääketieteellistä kuoleman-

kulkua ei sellaisenaan ole olemassa lääkärin kielenkäytön ja sen puitteet sanelevan insti-

tutionaalisen toiminnan ulkopuolella. Se tarkoittaa sitä, että potilas muodostuu lääketie-

teelliseksi tapaukseksi performatiivisesti – kielenkäytössä, jolla tapaus esitetään. Siksi 

saneltujen potilaskertomusten kieltä on hedelmällistä lähestyä sen omista lähtökohdista 

käsin. Kirjoitettuun yleiskieleen peilaaminen saa lääkärin kielen näyttämään vajavaisel-

ta ja puutteelliselta. Puhuttuun kieleen rinnastaminen ei puolestaan ota riittävällä tavalla 

huomioon tekstien laatimisolosuhteita. Kieli sellaisena kuin sitä käytetään, on keskeinen 

osa minkä tahansa tieteenalan tiedonkäsitystä, koska tapa, jolla tieto esitetään, on osa 
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sen merkitystä. Kuolintodistuksen tapahtumatietojenkin kielellisistä valinnoista voi 

nähdä jotakin siitä, mitä lääkäri on kuolemankulussa pitänyt erityisen tärkeänä. 

Tapahtumatiedoille luonteenomaisia kielenpiirteitä ovat itsenäisiin partisiippeihin 

ja verbittömään konstruointiin perustuva kerronta. Finiittiverbeistä käytetään dramaat-

tista preesensiä ja preteritiä. Koska liittotempukset eivät kuulu aineistoni keskeisiin kie-

lenaineksiin, partisiippikerrontaa ei ole perusteltua lähestyä apuverbin ellipsioletuksesta 

käsin. Verbittömät rakenteet muistuttavat syntaktisia lausetyyppejä tai ovat vapaita 

NP:itä. Osa tapahtumatietojen kielenpiirteistä palvelee alalle vakiintunutta tiivistä kir-

jaamista. Pyrkimys tiiviyteen ei kuitenkaan ole koko kuva tapahtumatietojen kielestä. 

Analyyseissa olen keskittynyt erityisesti siihen, minkälaisissa tehtävissä toimivat 

kieliopillisesti menneeseen kiinnittymättömät kielenainekset, tempusaineksettomat ver-

bittömät rakenteet ja dramaattinen preesens. Molempia käytetään kertomuksen 

käänteissä ja huipentumassa, kuolemisen etenemisen kannalta tärkeiden tapahtumien 

ilmaisemisessa: kohtalokkaiden löydösten, parantumattomien oireiden ja kuoleman 

esittämisessä. Silloin kun verbittömässä rakenteessa käytetään teonnimeä tai lääketie-

teen termiä, jolla on teonnimen merkitys, rakenne on funktioltaan lähellä dramaattista 

preesensiä. Se kertoo toiminnasta tai tapahtumasta eikä kiinnity kieliopillisesti mennee-

seen aikaan. Olen keskittynyt erityisesti dramaattiseen preesensiin, koska se on tunnus-

merkkinen kerronnan keino paitsi menneeseen kiinnittymättömyytensä myös finiittisyy-

tensä vuoksi. Dramaattinen preesens manipuloi aikaa ja ammentaa siitä kielellä todeksi 

tekemisen voimansa. Se asettaa lukijan läsnä olevaksi esittämäänsä hetkeen ja käynnis-

tää menneen tilanteen autenttisuutta jäljittelevän esityksen, joka ennemminkin demon-

stroi kuvaamaansa asiaintilaa kuin kertoo siitä. Samalla se operoi metapragmaattisesti ja 

implikoi, että tilanteessa on jotakin, johon tulisi kiinnittää huomiota. Efekti toistuu joka 

kerta, kun joku tapahtumatietoja jossain lukee. Näin se palvelee performatiivista toimin-

taa, potilaan kuoleman todistamista, ja kertoo, mistä lääkäri hakee todistusvoimaa esit-

tämälleen. Yhteisesti jaetuilla havainnoilla on painoarvoa. 

Näistä peruslähtökohdista käsin menneeseen kiinnittymätön kerronta toimii tapah-

tumatiedoissa monessa funktiossa. Esiintymisympäristönsä kielellisen kokonaiskuvan 

mukaan se asettaa kuvaamansa tilanteen osallistujat vuoroin toimijan, vuoroin 

tarkkailijan asemaan. Lääkäri voi dramaattista preesensiä ja verbittömiä konstruktioita 

käyttämällä kutsua lukijan seuraamaan performatiivista toimintaansa, kuljettaa tapahtu-
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matietojen juonta eteenpäin, tuottaa tekstiin metatason esityksellisyyttä, osoittaa keino-

jen potilaan hoitamiseksi olevan vähissä tai implikoida odotuksenvastaisuutta kuole-

mankulussa. Yksipersoonaisten passiivien yhteydessä preesens kertoo yhteistyöhön ja 

läsnäoloon perustuvasta institutionaalisesta toiminnasta. Passiivimuotoisten eksplisiittis-

ten performatiivien runsaus puolestaan osoittaa lääkärin orientoituvan toimintansa arvo-

valtaan. Toisaalta dramaattinen preesens ja verbittömät konstruktiot kertovat tilanteista, 

joita voi vain kokea tai tarkkailla. Preesensmuotoiset muuttumisjohdokset siirtävät 

lääkäri aktiivisen diagnooseja ja toimenpiteitä tekevän toimijan roolista tarkkailijan 

asemaan ja esittävät potilaan tilanmuutoksen epäagentiivisena läpikävijänä. Varsinkin 

silloin, jos tällaiseen tilanteeseen latautuu yllättyneisyyttä tavasta, jolla kuolema etenee, 

lääkäri alkaa katsoa lähelle. Hän ei välttämättä esitä kertomusta tavalla, josta paljastuisi 

esiymmärrys siitä, että potilas tulee kuolemaan. 

Monenlaisten ominaisuuksiensa seurauksena tapahtumatietojen kerronnasta 

muodostuu kudelma, jossa näkyvät lääkärin työn puitteet. Sairaalassa pyritään potilaan 

auttamiseen, mutta vääjämättömiä tilanteita voi institutionaalista työtään tekevä 

lääkärikin olla vain todistamassa tai toteamassa mutta ei parantamassa. Kuolemalla on 

monet kasvot, mutta yhteistä tapahtumatietojen menneeseen kiinnittymättömälle 

kerronnalle on se, että se toimii kuten Kung-Fu Pandan opettaja, kilpikonna Oogway 

opetti. Tarkastelun ajallista perspektiiviä lyhentämällä huomio kohdistuu siihen, mitä 

parhaillaan menneillään olevasta tulisi nähdä. Siinä on sairaalakuoleman kielellinen 

kuva, siitä kertoo kuoleman kielioppi. 

Aivan kuin oikeaoppinen institutionaalinen performatiivinen kielenkäyttö myös 

tapahtumatietojen kieli on niin konventionaalistunutta, että sitä voi luvun alussa olevan 

raportin tavoin parodioida. Sekin on omanlaisensa lähtöselvitys, jossa viedään 

kielenkäytöllä eräs elämänvaihe päätökseensä. Nyt raportista uupuu enää huipentuma, 

jossa kirjoittaja antaa esiintymisympäristöään kommentoivan kielellisen teon puhua 

puolestaan: 

 
[– –] Viimeistellyt tutkielmaansa palliatiivisen avohoidon piirissä. Opiskelija uuteen nousuun. 
Kirjoittaa 5.4.2011 klo 13.28 tutkielmansa toiseksi viimeistä lausetta, panee sitten pisteen 
pitkään kestäneelle mutta mielekkäältä tuntuneelle urakalleen. 
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LIITE 1. Kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai vanhemmasta. 

 



 

 

LIITE 2. Viidentoista sekunnin novelleja (Peltonen 2007). 

 

Sivutien varrella 

 

Hankalan matkan päässä sijaitsevassa motellissa harjoiteltiin koko kesä kattamista kah-

deksallekymmenelle hengelle. Saksalaisryhmä oli tehnyt varauksen jo keväällä, ja syys-

kuun viidestoista läheni uhkaavasti. Sydänkohtaukseen Taunonpäivänä menehtyneen 

johtajan hautajaisten jälkeinen muistotilaisuus korvattiin suorittamalla ylimääräiset har-

joitukset: siten kunnioitettiin pidetyn esimiehen mahdollisesti viimeistä toivomusta. 

 

Kauppamatkustajan loppuelämä 

 

Pörjelä sai päähänsä, että hän oli nähnyt Tupolevin ikkunasta apostoli Pietarin seiso-

massa pilven longalla. Ennen niin mukava seuraveikko osti uuden salkun, tumman pu-

vun sekä kynsienhoitamisvälineitä ja hyppäsi kuukauden kuluttua yhdeksännestä ker-

roksesta sisäpihalle lähelle roskalaatikkoja. Ja siihen hän jäi. 

 

Kohti parempaa tulevaisuutta 

 

Isosaari, hauska mutta epätasainen ihminen, joka toisti itseään ja jonka vaatimaton te-

maattinen aines jäi erittäin hataraksi, oli pienestä pitäen tottunut maleksimaan tietyllä 

hautausmaalla. Tämä harrastus lakkasi vasta yrmeimpänä syysyönä, jolloin hän kuuli 

persoonastaan käytävän ankaran kriittistä luukopua. 

 

Tunnustustarina 

 

Olin lähdössä, vilkuilin kelloa, kun hän ikään kuin ohimennen kertoi merkillisestä tun-

teesta, joka vaivasi muulloinkin kuin iltaisin ja öisin, nimittäin, että jos hän ei kuole 

muutaman vuoden sisällä, niin hän saattaa kuukahtaa vasta sadan vuoden vanhana, ja 

silloinkin jotenkin typerästi, esim. hyväkuntoisena hölkkäävänä teräsvaarina, jonka 

päälle avioliitossaan epäonnistunut teini-ikäinen rappioalkoholisti ajaa varastamallaan 

autolla. Minä jäin, valvoimme keskustellen koko yön. 


