https://helda.helsinki.fi

Snagarilla lihikset loppu? Symppis hevari sai kilarin! Havaintoja
suomen lyhennejohtimien käytöstä (Remarks on the use of
Finnish derivational morphemes -is/-Ari)
Kittilä, Seppo
2014
Kittilä , S & Dahlgren , S A K 2014 , ' Snagarilla lihikset loppu? Symppis hevari sai kilarin!
Havaintoja suomen lyhennejohtimien käytöstä (Remarks on the use of Finnish derivational
morphemes -is/-Ari) ' , Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti ,
Vuosikerta. 2014 , Nro 4 , Sivut 4-8 .

http://hdl.handle.net/10138/310563
publishedVersion
Downloaded from Helda, University of Helsinki institutional repository.
This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.
Please cite the original version.

Suomen kieli

SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA

Sonja Dahlgren ja Seppo Kittilä

Snagarilla lihikset loppu?!
Symppis hevari sai kilarin — havaintoja suomen
lyhennejohtimien käytöstä

S

uomen johtimet -is ja -ari ovat puhekielessä hyvin tyypillisiä sanoja lyhentäviä
johtimia eli lyhennejohtimia. Monista
suomen sanoista voidaan muodostaa lyhenne käyttämällä jompaakumpaa johdinta. Lyhenteet ovatkin puhekielessä tyypillinen tehokeino värittää puhetta ja suurin osa meistä
käyttää niitä, usein ehkä jopa tiedostamattaan. Puhekielisissä nettikommenteissa ja
tekstiviesteissä on täysin mahdollista ja jopa
tyypillistä esimerkiksi ostaa lihiksiä Itiksen
Sittarista tai lähettää tekstareita bestikselleen.
Luonnollisesti suomessa on myös muita tapoja lyhentää sanoja, kuten esimerkiksi sanat tietsikka, jäde ja Lintsi osoittavat, mutta
näitä ei käsitellä tässä lyhyessä katsauksessa,
koska ne edustavat suhteellisen pientä joukkoa sanoja huomattavasti yleisempien -is- ja
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-ari -päätteillä muodostettavien lyhenteiden
lisäksi.
Keveyden ja tietynlaisen humoristisuuden
lisäksi lyhentimien käyttö on myös normaali osa kielen sanaston muutosta. Sitä voidaan
pitää osana synonymiaa – yhtä ja samaa asiaa
tarkoittamaan syntyy toinen sana, kun sanasta aletaan käyttää lyhennettyä muotoa.
Esimerkiksi lihapiirakka ja lihis viittaavat
samaan asiaan, vähän samaan tyyliin kuin
esimerkiksi auto ja kaara; ensimmäinen on
yleiskielinen, toinen puhekielinen muoto.
Synonymiaa voitaisiin pitää epätaloudellisena, koska samaan asiaan viitataan useammalla kuin yhdellä tavalla, mutta synonymian
tarkoitus onkin luoda kieleen vivahteikkuutta ja vaihtelua. Lyhenteissä on usein leikillinen sävy, erityisesti spontaanisti luoduissa,
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kuten vaikka sanat punis (punajuurisalaatti), itis (italiansalaatti) ja rahis (rahakukkaro)
osoittavat. Myös muissa kielissä lyhentyminen on normaali osa kielen variaatiota. Esimerkkinä voidaan mainita ranskan sana eau
[o:], joka on äänteenmuutosten myötä lyhentynyt muotoonsa latinan sanasta aqua.
Jokainen suomen puhuja osaa intuitiivisesti käyttää lyhentimiä oikein, vaikka ei
välttämättä osaakaan sanoa, miksi esimerkiksi maksalaatikko lyhentyy muotoon maksis
eikä maksari, kun taas ihmiset juovat aplaria
eivätkä aplista. Onkin hyvin mielenkiintoista, että moni sana ”sallii” vain toisen johtimen käytön – toisen käyttäminen ei vain
kuulosta luontevalta. Jonkin verran on eri
murrealueiden ja puhujan iän mukaisia eroja, mutta pääsääntöisesti tämä tuntuu olevan

suomen kieleen sisään kirjoitettu sääntö, jota
pääosin noudattavat kaikki, jotka ylipäätään
lyhenteitä käyttävät. Poikkeuksia tietenkin
on jonkin verran, kuten melkein kaikissa
kielen säännöissä – kieli on joustava järjestelmä eikä helposti taivu kankeiden ja ehdottomien käyttösääntöjen alle, vaan muuttuu
koko ajan puhujiensa vaikutuksesta. Sääntöjen joustavuus näkyy esimerkiksi kirpputoria
merkitsevissä lyhenteissä kirppis ja kirppari.
Kummatkin käyvät ja kumpaakin käyttää
nykyään moni; sama ihminen saattaa jopa
käyttää molempia muotoja tilanteen mukaan
(ehkä samalla tavalla kuin sama ihminen voi
mennä joko äitin tai äidin luo). Yksinkertainen Google-haku kertoo, että jonkin verran
enemmän osumia on muodolla kirppis (noin
580 000) kuin muodolla kirppari (noin 380
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000). Tämän pohjalta voidaan olettaa, että
näistä kahdesta muodosta on ensin ollut käytössä kirppis ja kirppari on poikkeus, joka
on lähtenyt leviämään. Tämä on kuitenkin
vain hypoteesi, jota voi olla vaikea todistaa
oikeaksi, koska lyhentyneistä muodoista on
vaikea löytää ehdottoman luotettavaa tietoa.
Esimerkiksi Internet-haut eivät auta ajoituksen määrittämisessä, koska muodot ovat olleet olemassa paljon ennen Internetin aikaa.
Poikkeuksia on tutkimuksiemme mukaan
kuitenkin vain kourallinen (esimerkiksi ylläri/yllis, fiilis/fiilari ja sukkikset/sukkarit),
mikä tuntuu todistavan, että taipumus aina
vain toiseen muotoon on vahva.
Koska suomen puhujilla näyttää olevan
selvä taipumus vain toisen muodon käyttöön
kunkin sanan kohdalla, voidaan kysyä, onko
löydettävissä minkäänlaista säännönmukaisuutta eri johtimien käytölle. Mikä motivoi
lyhentimen käytön
kunkin lyhennettävän sanan tapauksessa? Omassa
tutkimuksessamme
Yleisesti näyttää
päätimme lähestyä
siltä, että -ari on
ongelmaa
ensin
korvatuntumalla
lyhentimenä -is:iä
testaamalla sattumanvaraisia sanohiukan yleisempi.
ja kummallakin,
sitten tieteellisemmin luomalla tietokannan kaikista
sanoista, joista mielestämme lyhennyksiä
käytetään. Niitä löytyi yllättävän paljon –
vain pikaisella katsauksella tietokantaamme
ilmaantui satoja sanoja, jotka suomalaiset
aivan yleisesti lyhentävät, useimmat pitkälti iästä ja murrealueesta huolimatta. Vaikka
lyhentimien käyttö vaikutti alussa hyvin sattumanvaraiselta, pystyimme kuitenkin löytämään joitain alustavia sääntöjä näiden kahden lyhentimen käytölle. On syytä mainita,
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että tutkimamme lyhenteet eivät edusta kaikkien suomen puhujien kielenkäyttöä ja että
jotkut voisivat käyttää lyhenteitä esittämiemme yleistysten vastaisesti.
Yleisesti näyttää siltä, että -ari on lyhentimenä -is:iä hiukan yleisempi, mikä oli yllättävää, koska oman intuitiomme mukaan
monet spontaanit johtimet (kuten punis
(punajuurisalaatti) ja korvis (korvakoru) suosivat -is:iä. Keräämämme aineisto kuitenkin
osoitti, että suurempi osa sanoista lyhentyy
mieluummin lyhentimellä -ari. Tämä koskee
kuitenkin vain vakiintuneita muotoja, kuten esimerkiksi olkkari, Mäkkäri ja talkkari;
spontaanien muodosteiden myötä -is:illä järjestyvien sanojen määrä voi nousta korkeammaksi. Tällaisia spontaaneja muodosteita
ovat esimerkiksi nojis (nojatuoli), punis (punajuurisalaatti) ja lihis (lihapulla).
Ensimmäinen löytämämme yleistys on se,
että ruoat järjestyvät pääosin -is-päätteellä.
Esimerkkinä toimii vaikkapa maksis, minkä
lisäksi syödään esimerkiksi karjiksia, lihiksiä,
pyttistä ja paahtista. Myös spontaanit, ei-vakiintuneet lyhenteet suosivat -is:iä ruokien
tapauksessa, kuten sanat kerris (kerroshampurilainen), jauhis (jauheliha(kastike)) ja peris (perunasalaatti/perunamuusi) osoittavat.
Kuitenkin ruokapöydästämme löytyy myös
esimerkiksi jälkkäriä ja pannaria, joten sääntö
ei ole mitenkään ehdoton. On myös kiinnostavaa huomata, että useimmat juomat, joista
lyhenteitä käytetään, muodostuvat puolestaan -ari-johtimella, esimerkkeinä vaikkapa
valkkari, aplari, kuohari ja keskari. Analogia
eli samanlaisen muodon toistaminen selittää
ainakin juomista käytettävien lyhenteiden samanlaisuutta: ensin on ollut yksi, esimerkiksi
keskari, jonka jälkeen loput saman aihepiirin
sanoista on lyhennetty samanmuotoisiksi.
Mutta miksi ruoat ja juomat lyhentyvät näin
eri tavalla, vaikka molemmat lukeutuvat ravintoaineisiin? Taipumus on niin selvä, että
pelkästä sattumasta tuskin on kyse.

Ruoat ja juomat eivät ole ainoat aihepiirit, joissa näkyy tavanmukaisuutta lyhennekäytäntöjen suhteen. Vaatteet ovat pääasiassa
-is-päätteisiä (villis, kaulis ja lippis), kun taas
vaatteiden alaryhmä kengät näyttää selvästi
suosivan -ari:a (esimerkiksi piikkarit, korkkarit ja lenkkarit). Taaskin molemmista säännöistä löytyy poikkeuksia, minkä osoittaa
esimerkiksi se, että talkkari menee pelaamaan
jalkkista nappikset ja verkkarit jalassa. Yksi
poikkeuksettomimpia löytämistämme yleistyksistä on pelit, jotka näyttävät lyhentyvän
vain -is-päätteellä. Kalle ja Liisa voivat siis
halutessaan pelata jäkistä, jalkkista, sulkkista,
lentistä tai vaikkapa bilistä, mutta eivät jäkäriä, jalkkaria, sulkkaria, lenttaria tai bilaria.
Henkilöviitteisten sanojen kohdalla on
selvä jako kahteen. Sanat, joiden pohjana on
adjektiivi, muodostuvat lähes poikkeuksetta -is:illä (kovis, pahis, hyvis), kun taas ammattia tai muuta aktiivisempaa toimintaa
kuvaavat sanat suosivat -ari:a (hevari, narkkari, järkkäri). Tämä voi selittää myös pelien
poikkeuksettomuuden: futari on henkilö, ei
peli (futis). Edelleen -ari tuntuu olevan selvästi yleisempi monikollisten sanojen kanssa,
eli ihmiset viettävät polttareita, tupareita ja
penkkareita. Monikollisuus voisi siis selittää
myös kenkien lyhentämisen -ari:lla. Tämän
lisäksi useimmat lainasanat suosivat -ari:a
(esimerkkeinä kokkarit, Rollarit, Mäkkäri ja
hodari). Myös sanat, joiden vartalo muuttuu
lyhennettä muodostettaessa, näyttävät suosivan -ari:a. Esimerkkejä tästä ovat väittäri (väitöskirja), torkkari (todistus) ja sytkäri (sytytin). Tämä selittää myös monien lainasanojen
(Mäkkäri) lyhentämisen -ari:lla, samoin kuin
poikkeuksellisesti lyhennetyt ruoat pannari ja
jälkkäri.
Vaikka tiettyjä yleistyksiä voidaan esittää
sanan merkityksen perusteella, herää kuitenkin kysymys siitä, onko asia näin yksinkertainen. Valitaanko käytetty lyhennejohdin siis
vain sanan merkityksen mukaan? Vastaus on

odotuksenmukaisesti ei, kuten edellä lyhyesti
käsitellyt poikkeukset jo osoittavat. Semantiikan lisäksi myös äänteelliset syyt vaikuttavat
lyhennejohtimien käyttöön. Tässä suhteessa merkittävää näyttää olevan lyhennejohtimen ensimmäinen vokaali (onko se /i/ (-is)
vai /a/ tai /ä/ (-ari/-äri)). Jos lyhennettävän
sanan vartalon viimeinen vokaali on /a/ tai
/ä/, sana lyhenee selvästi useammin johtimella -is. Vastaavasti sanat, jotka päättyvät /i/:hin
suosivat -ari:a. Tämän takia syödään maksista (maksa-laatikko) ja karjiksia
(karja-lanpiirakka) ja pelataan jäJokainen suomen
kistä (jää-kiekko)
puhuja osaa
ja jalkkista (jalka-pallo), mutta
intuitiivisesti käyttää
asutaan rivarissa
(rivi-talo) ja huolyhentimiä oikein.
nosta käytöksestä
koulussa annetaan
jälkkäriä (jälki-istunto). Yleistyksenä voidaan esittää, että lyhentimen ja lyhennettävän sanan vokaalin
eron on oltava riittävän suuri. Tämä on mielenkiintoinen havainto, koska kuten aiemmin totesimme, kielen taipumus lyhentämiseen on yleensä suuri. Nykyistä systeemiä nopeampaa olisi lisätä sanavartalon loppuun -s
(maksas) kuin ensin valita tarpeeksi erottuva
vokaali, ja lisätä sen perään -s (maksis). Kuitenkin tästäkin löytyy poikkeuksia, kuten esimerkiksi sana lokari (lokasuoja) osoittaa. Vastaavia poikkeuksia on kuitenkin hyvin vähän.
Toinen jommankumman lyhentimen
käyttöön vaikuttava syy tuntuu olevan homonymian eli sattumanvaraisen monimerkityksisyyden välttäminen (homonyymejä ovat esimerkiksi suomen vasta ja kuusi).
Merkityksen mukaan alkkari olisi odotuksenmukaisempi lyhenne sanasta alkoholisti,
mutta käytetty lyhenne on kuitenkin alkkis,
mahdollisesti sen takia, että sanalla alkkari(t)
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(alushousut) on jo vakiintunut lyhennekäyttö suomessa. Samalla tavalla punaviini lyhenee punkuksi, koska punkkarilla on jo toinen merkitys. Toisaalta analogialla selittyvät
todennäköisesti sellaiset muodot kuin inkkari, joka lienee tullut saman aihepiirin sanasta länkkäri, ja toisaalta yleisemmin käytetyn
sukkiksien rinnalle tullut sukkarit, jonka motivaation arvelemme olevan samanmuotoinen kuin saman aihepiirin sana kalsarit.
Kuten artikkelimme toivoaksemme on
osoittanut, lyhenteet ovat hyvin luonteva
osa suomen puhekieltä. Monien lyhenteiden
voidaan sanoa vakiintuneen osaksi normaalia kielenkäyttöä jopa siinä määrin, että moni
nakkikioski myy lihiksiä eikä lihapiirakoita
ja että ravintolasta saa jälkiruoaksi pannaria
eikä pannukakkua. Osa lyhennemuodoista onkin muodostunut puhekielessä vakiintuneemmaksi: on varmasti normaalimpaa
laittaa jalkaan lenkkarit tai verkkarit kuin
lenkkitossut tai verryttelyhousut ja Teknillisessä korkeakoulussa opiskelee enemmän
teekkareita kuin tekniikan ylioppilaita. Osa
on jopa niin vakiintuneita, ettei kaikille todennäköisesti ole selvää, mikä sanan huppari
tai kalkkis lyhentämätön muoto olisi. Yleiskielelle tyypillisesti monet lyhennemuodot
tuntuvat myös alkavan elää omaa elämäänsä.
Niitä kohdellaan kuin ne olisivat osa suomen
normaalia sanastoa ja niitä ruvetaan edelleen
lyhentämään. Näin tuntuu käyneen sanojen
ylläri, neppari ja talkkari kohdalla, joista löytyvät myös normaalien äännesääntöjen mukaan johdetut muodot yllis, neppis ja talkkis.
Lyhentimien hyvin luontevaan käyttöön
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liittyy kysymys siitä, mitkä ovat niiden käytön rajat. Artikkelin alussa mainittiin lyhyesti
se, että suomessa on tässä artikkelissa käsiteltyjen lisäksi muitakin mahdollisuuksia lyhentää sanoja. Tällä on se seuraus, että produktiivisuudestaan huolimatta -is ja -ari eivät
tunnu luonnollisilta kaikkien sanojen kanssa. Asunnoistamme ei esimerkiksi löydy kirjiksiä tai kirjareita (kirjahylly). Tiedostoja ei
tallenneta muistiksille tai muistareille (muistitikku), kun taas syömme kesällä jätskiä/jädeä, emme jäätistä tai jäätäriä. Vaikuttaako
tähän sanan merkitys, ääntäminen, yleisyys
vai onko kyse jostain aivan muusta? Tämä on
kysymys, jonka selvittäminen on selvästi tämän lyhyen katsauksen ulkopuolella, mutta
tutkimuksemme antanevat myöhemmin joitain vastauksia myös tähän kysymykseen.
Lopuksi voidaan ulottaa katse tulevaisuuteen ja pohtia teorian tasolla sitä, millä tavalla kielenhuolto tulee suhtautumaan lyhentimien käyttöön ja mikä niiden tulevaisuus
muutenkin on. Ovatko sanat maksis, karjis,
valkkari, vakkari ja välttis mukana tulevissa
sanakirjoissa vai tullaanko niitä aina pitämään puhekielen ominaisuutena, joilla ei ole
paikkaansa huolitellussa yleiskielessä? Saahan
nykyään jo alkaa käyttämään tiettyä sanaa,
miksi emme siis alkaisi samalla hyväksymään
paahtista, linkkareita, kaatista ja voikkareita
osaksi normaalia sanastoamme? Vai avataanko tällöin Pandoran lipas, joka muuttaa kieltämme liian radikaalilla tavalla? Sonja Dahlgren ja Seppo Kittilä työskentelevät
tutkijoina Helsingin yliopistossa.

