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Alkusanat 

Toukokuussa 2004 Helsingin yliopiston suomen kielen laitos järjesti ke- 
vätsyrnposiumin professori Tapani Lehtisen heinäkuisen 60-vuotispäivän 
kunniaksi. Symposiumin tarkoituksena oli herättää keskustelua niistä tee- 
moista, joita Tapani Lehtinen on monikymmenvuotisella urallaan tutkinut 
ja pohtinut. Koska tunnemme Tapanin paitsi monipuolisena tutkijana 
myös innostuvana keskustelijana, halusimme järjestää tilaisuuden, jossa 
myös hänellä itsellään olisi mahdollisuus osallistua keskusteluun. Niinpä 
esitelmöijät saivat ohjeekseen sisällyttää puheenvuoroonsa jonkin kysy- 
myksen tai väitteen, jota päivänsankari voisi kommentoida. Lopputulokse- 
na olikin joukko kiintoisia esitelmiä ja antoisaa keskustelua, johon myös 
yleisö sai ottaa osaa. Tämä kirja on kooste juhlasymposiumin annista, ja 
artikkelit pohjautuvat symposiumissa pidettyihin esityksiin. Olemme tar- 
jonneet puheenvuoron myös Tapani Lehtiselle, joten kirja dokumentoi ja 
jatkaa seminaarissa alkanutta dialogia. Esseemäisessä loppupuheenvuo- 
rossaan Lehtinen paitsi keskustelee muiden kirjoittajien kanssa myös va- 
lottaa kiinnostavalla tavalla omaa tutkimushistoriaansa. 

Ahti Tapani Lehtinen on syntynyt Porvoossa 8. heinäkuuta 1944, ja 
ylioppilaaksi hän kirjoitti samassa kaupungissa vuonna 1962. Helsingin 
yliopistossa hän opiskeli pääaineenaan suomen kieltä mutta suoritti myö- 
hemmin laudatur-opinnot myös itämerensuomalaisista kielistä. Lehtinen 
valmistui filosolian kandidaatiksi vuonna 1969, lisensiaatiksi 1977, ja toh- 
toriksi hän väitteli 1979 tutkimuksellaan Itämerensuomen verbien histo- 
riallista johto-oppia. 



Tapani Lehtisen työuraan on sisältynyt niin tutkimusta, opetusta kuin 
erilaisia luottamustehtäviä sekä yliopistossa että muussakin akateemises— 
sa maailmassa. Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksessa Lehtinen 
on toiminut Muoto-opin arkiston assistenttina (1967—1970), lehtorina 
(1975—1984) ja vuodesta 1985 suomalaisen filologian professorina. Näiden 
tehtävien lomassa hän on ollut vierailevana lehtorina Petroskoin valtion- 
yliopistossa (1973—1975), Suomen Akatemian tutkimusassistenttina 
(1971—1973, 1977—1980) ja tutkijana (1981—1982, 1983—1985, 1991—1992) 
sekä kolmeen otteeseen itämerensuomalaisten kielten professorin viransi- 
jaisena (1981—1982, 1986, 1993—1994). 

Viime vuosina Tapani Lehtisen työnkuvaan on kuulunut erityisesti 
suomen kielen historian ja variaation sekä kieliopillistumisen opetusta ja 
näihin aihepiireihin liittyvien opinnäytetöiden ohjausta. Oppimis- ja ope- 
tusympäristö on vuosien varrella muuttunut melkoisesti, ja suurin muutos 
on koskenut opetusteknologian kehittymistä. Lehtinen on seurannut lä- 
heltä kehitystä ja vaikuttanut siihen aktiivisesti: hän on panostanut ope— 
tusmateriaaliin, laatinut paljon kiitosta saaneita opetusmonisteita ja ollut 
edelläkävijä sähköisen verkon käytössä. Hän on ollut myös aktiivisesti 
kehittämässä tieto— ja viestintätekniikan koulutusta koko suomen kielen 
laitoksen henkilökunnalle. Lehtisen persoonassa kohtaavat kielen ja kult- 
tuurin varhaisesta kehityksestä kiinnostunut kielihistorian tutkija ja mo- 
dernin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia mielellään hyödyntävä 
opettaja. Näin hän on osoittanut, ettei kielihistorijoitsija elä vain mennei- 
syydessä, vaan voi olla yhtä lailla myös nykysuuntausten asiantuntija. 

Lehtisen lukuisista luottamustehtävistä voi mainita esimerkiksi osallis- 
tumisen fennistisen ja fennougristisen tutkimuksen keskeisten aikakaus- 
lehtien, Virittäjän ja Finnisch-Ugrische Forschungenin toimittamiseen, 
Kotimaisten kielten tutkirnuskeskuksen johtokunnan jäsenyyden ja toimi- 
misen Raamatunkäännöskomitean suomen kielen asiantuntijana. Yksityis- 
kohtaisempaa tietoa Lehtisen tieteellisestä toiminnasta löytyy verkosta, 
suomen kielen laitoksen sivuilta (http://www.helsinki.fi/hum/skl/ihmiset/ 
henkilokunta/proflehtinenhtml). 



Kaikilla juhlasymposiumin puhujiksi kutsutuilla on jokin suhde Tapani 
Lehtiseen: he ovat entisiä tai nykyisiä työtovereita, hänen oppilaitaan, 
tutkijakollegoitaan tai pitkäaikaisia ystäviään — useat moniakin näistä (ks. 
Tapani Lehtisen jälkisanoja). Artikkelien teemat heijastavat Lehtisen omia 
kiinnostuksen kohteita, joita hän on tarkastellut tutkimuksessaan ja ope- 
tuksessaan. Niitä sitovat toisiinsa muoto, muutos ja merkitys. 

Kirjan ensimmäinen artikkeli liittyy Lehtisen tehtäviin opettajana ja 
opinnäytetöiden ohjaajana. Hänen vastuullaan ovat nimittäin olleet kielen 
vaihteluun ja kehitykseen liittyvät opintokokonaisuudet sekä sosiolingvistis- 
ten pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus. Tätä juonnetta edustaa 
Heikki Paunosen sosiolingvistisen variaationtutkimuksen ydinkysymyk- 
siin pureutuva artikkeli reaali- ja näennäisaikaisen muutoksen suhteesta. Ar- 
tikkelissaan Paunonen tarkastelee, miten näennäisaikainen, eri ikäryhmien 
variaatioon perustuva kuva muutoksesta heijastaa todellista muutosta. Hän 
testaa tätä yhden konkreettisen piirteen avulla, tutkimalla hd-yhtymän va- 
riaatiota kahdessa eriaikaisessa aineistossa, jotka on kerätty pääosin sa- 
moilta helsinkiläispuhujilta l970— ja 1990—luvulla. 

Muutos on tarkastelun kohteena myös Pentti Leinon artikkelissa, jos- 
sa hän käy läpi kahden sijamuodon, eksessiivin ja translatiivin synnystä 
ja kehityksestä esitettyjä hypoteeseja. Tässä tutldmushistoriallisessa kat- 
sauksessaan Leino pohtii, missä määrin diakroninen kielentutkimus on 
tiukkaan metodiikkaan perustuvaa insinööritiedettä, missä määrin siitä voi 
puhua nikkarointina (bricolage), jossa olemassa olevia aineksia yhdiste- 
tään luovalla tavalla ja tarkastellaan uusista näkökulmista. 

Tapani Lehtisen erityisalaa on historiallinen johto-oppi. Väitöskirjas- 
saan hän tarkasteli suomen avqjaa, karkajaa -tyyppisiä verbejä sekä nii- 
den vastineita lähisukukielissä (Lehtinen 1979), ja samaan aihepiiriin hän 
on palannut useita kertoja myöhemminkin. Hänen johto-opilliset tutkimuk- 
sensa ovat lähtökohtana Tiina Onikki-Rantajääskön artikkelissa. Siinä 
kirjoittaja pohtii fennistisen johto-opin. merkitysnäkemystä Lehtisen tutki- 
musten (lähinnä Lehtinen 1983, 1993) valossa. Onikkj-Rantajääskö kiinnit- 
tää huomiota erityisesti siihen, miten keskeisesti Lehtinen nojaa eri muo- 
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tojen kehitystä kuvatessaan niiden merkitykseen ja käyttöön, pragmaatti- 
seen näkökulmaan. Kuten Tapani Lehtinen kotisivullaan toteaa, tätä tutki- 
mussuuntaa, eri muotokategorioiden morfologisen, semanttisen ja prag- 
maattisen motivaation selvittämistä on viime vuosina alettu kutsua kieli- 
opillistumisen tutkimukseksi. Kieliopillistumisilmiöistä Lehtinen on toimit- 
tanut kirjan yhdessä Lea Laitisen kanssa (Lehtinen ja Laitinen 1997). Tätä 
aihepiiriä käsillä olevassa teoksessa edustaa erityisesti Johanna Laakson 
artikkeli, jossa fokuksessa ovat johdon ja taivutuksen diakroniset suhteet. 
Laakso tarkastelee kriittisesti kieliopillistumisteorian kannalta keskeistä 
yksisuuntaisuushypoteeesia ja osoittaa itämerensuomalaisten kielten ke- 
hityksen avulla, ettei muutoksen suunta kulje aina ”täyteläisemmistä muo- 
doista redusoituneempiin, konkreettisista abstrakteihin, vapaista sidon- 
naisiin”. Hän kuitenkin korostaa myös sitä, että kieliopillisuusteorian 
kanssa ristiriitaisissa tuloksissa on kyse osittain johdon ja derivaation 
määrittelyn ongelmista: niiden välinen raja ei ole mitenkään itsestäänselvä. 

Laakson artikkelin tavoin myös Janne Saarikiven ja Riho Griinthalin 
kirjoitus koskee itämerensuomalaisia kieliä ja nostaa näin esiin Lehtisen 
tutkijaproiiiliin kuuluvan asiantuntemuksen sukukielten tuntijana ja erityi- 
sesti niiden historiallisten suhteiden tutkijana (esim. Lehtinen 1978, 1982). 
Saarikiven ja Griinthalin artikkelissa pohditaan itämerensuomen syntyä ja 
kehitystä uralilaisena kielenä. Kirjoittajat kiinnittävät huomiota itämeren- 
suomen sanastollisiin ja morfologiin yhteyksiin saamelaiskielten kanssa, 
sen yhteisiin innovaatioihin mordvalaiskielten kanssa, siihen, mitä laina- 
sanat ja paikannimistö kertovat kielikontakteista, sekä nykyisten itämeren- 
suomalaisten kielten yhtäläisyyksiin ja eroihin 

Viimeaikaisissa artikkeleissaan Tapani Lehtinen on tutkinut Mikael Ag- 
ricolan kieltä, erityisesti Agricolan käyttämiä itämurteisuuksia (Lehtinen 
2002, 2003). Agricola on askarruttanut vuosien ajan myös teologi Simo 
Heinistä. Heininen pohtii puheenvuorossaan Agricolan äidinkieltä. Hän 
tuo esiin kahden Agricola-tutkijan, suomen kielen emeritusprofessori 
Osmo Ikolan ja kirkkohistorijoitsija Kauko Pirisen käsityksiä siitä, miten ja 
missä vaiheessa Agricola omaksui suomen ja ruotsin kielet. 
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Kirjan synty vaatii aina monen tahon yhteistyötä. Keskeinen ideoija koko 
prosessin taustalla on ollut Lea Laitinen, jonka asiantuntemuksesta ja 
rohkaisusta olemme kiitollisia. Kirjan taitosta ovat vastanneet Outi Mun- 
ter ja Santeri Junttila. Kiitos molemmille! 

Helsingissä 16. toukokuuta 2005 

Toimittajat 
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Heikki Paunonen 

Totta vai toiveajattelua: näennäisaikainen 
muutos todellisen muutoksen kuvastajana 

Tapani Lehtinen on usein sosiolingvistiikan tehtävistä ja tavoitteista 
keskustellessamme huomauttanut, että nykyisen variaationtutkimuksen 
suuria haasteita on näennäisaikaisen ja reaaliaikaisen muutoksen suhteen 
selvittäminen. Tähän haasteeseen on viitannut William Labovkin jo vuon- 
na 1966 ilmestyneessä tutkimuksessaan New Yorkin puhekielestä (mts. 
3 1 8—3 20). Ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei viime aikoihin asti juuri 
ole ollut käytettävissä sellaisia reaaliaikaista muutosta kuvaavia aineisto- 
ja, joihin näennäisaikaisia muutoskuvaulsia olisi voinut verrata. 

1 .  Näennäisaikaisen muutoskuvauksen lähtökohtia 

Näkemys näennäisaikaisesta muutoksesta on sosiolingvistiikan suuria 
metodisia oivalluksia; se on antanut kasvot parhaillaan tapahtuvalle kie- 
lelliselle muutokselle. Pitkäänhän oli vallalla ajatus, ettei parhaillaan tapah— 
tuvaa muutosta voida havaita eikä kuvata. Näkemyksen tiivisti Leonard 
Bloomfield vuonna 1933 ilmestyneessä Language-teoksessaan: ”The 
process of linguistic change has never been directly observed; we shall 
see that such observation, with our present facilities, is inconceivable” 
(1967 [193 3]: 347). Jos näennäisaikaiselle muutoskuvaukselle etsitään kieli- 
tieteen piiristä vertauskohtaa, sellaisena voisi pitää kantakielen käsitettä 
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kielihistoriassa. Kumpaakaan ei ole juuri voinut todentaa, mutta ne ovat 
saaneet keskeisen sijan oman alansa tutkimuksessa. 

Yksinkertaisimmillaan näennäisaikaisen kuvan muutoksesta voisi tii- 
vistää kuvion l esittämällä tavalla. 

Kuvio ]. Dynaaminen poikkileikkaus aika-akselin pisteestä X. Lyhen- 
teet: V = vanhat, K = keski-ikäiset ja N = nuoret kielenpuhujat. 

Kuvion l variaatiokaava kuvaa tyypillistä parhaillaan tapahtuvaa muu- 
tosta. Tietty variantti on astetta yleisempi mitä nuoremmasta puhujasuku- 
polvesta on kyse. Keski-ikäisillä variantti on tavallisempi kuin vanhoilla, ja 
nuorilla sen osuus on suurempi kuin keski-ikäisillä. Kuvion 1 synkroninen 
poikkileikkaus on luonteeltaan dynaaminen; siihen sisältyy näennäisaikai- 
nen hypoteesi tietystä diakronisesta prosessista. Parhaillaan tapahtuva 
muutos on tällä tavoin kuviossa 1 projisioitu yhteen synkroniseen poikki- 
leikkaukseen kieliyhteisön kielestä. Kuvio sisältää lisäksi sen implisiittisen 
ajatuksen, että kielen muutokset tapahtuvat sukupolvittain: nuoremman 
sukupolven puheessa innovaation yleistyminen on astetta pitemmällä 
kuin edeltävällä sukupolvella. Sukupolvittaisten erojen vertailu kertoo 
puolestaan koko yhteisön kielen muuttumisesta. 

Kuvion 1 lähtökohtia voidaan myös epäillä. On totta, että kaikki muu- 
tokset ilmenevät kieliyhteisön kielestä tehdyssä synkronisessa poikkileik- 
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kauksessa variaationa, mutta kaikki variaatio ei Välttämättä merkitse sitä, 
että yhteisössä olisi variaation osoittamalla alueella tapahtumassa kielelli- 
nen muutos. Kuvion l mukainen asetelma saattaa heijastaa myös niin 
sanottua ikäkausivaihtelua (engl. age-grading). Sen mukaan kielenpuhu- 
jat omaksuvat vanhetessaan kullekin ikäkaudelle ominaisia kielellisiä va- 
riantteja. Vaikka yksilön kieli näin muuttuu hänen ikääntyessään, yhteisön 
kieli säilyy silti samana. (Hockett 1950: 453; Thelander 1982: 55—56; 
Chambers 1995: 188; Eckert 1998: 151—152.) 

Näennäisaikaisen muutoksen antamaa kuvaa arvioitaessa kysymys 
yksilön ja yhteisön kielen muuttuvuudesta tai muuttumattomuudesta on 
keskeinen. Kyseeseen voi tulla useita vaihtoehtoja: yksilön kieli voi 
muuttua tai säilyä muuttumattomana, ja vastaavasti yhteisön kieli voi 
muuttua tai säilyä muuttumattomana. Labov on havainnollistanut erilaisia 
todellisia ja teoreettisia mahdollisuuksia taulukon 1 kuvaamalla tavalla 
(1994: 83—84). 

Yksilö Yhteisö 

] .  Stabiilisuus staattinen staattinen 

2. lkäkausivaihtelu muuttuva staattinen 

3. Sukupolvittainen muutos staattinen muuttuva 

4. Yhteisöllinen muutos muuttuva muuttuva 

Taulukko [. Muutosmallit yksilön ja yhteisön kielessä. 

Ensimmäinen vaihtoehto merkitsee sitä, ettei yksilön kieli muutu hänen 
elinaikanaan eikä myöskään yhteisön kielessä tapahdu muutoksia. Vaihto- 
ehto on todellisuudessa lähinnä teoreettinen, mutta, kuten Labov huo- 
mauttaa (1994: 83—84), se kuvastaa pitkälti perinteisen murteentutkimuk- 
sen kuvaa ideaalista murteesta ja sen puhujista. Vaihtoehto 2 kuvaa jo 
puheena ollutta ikäkausivaihtelua: yksilön kieli muuttuu hänen eri ikävai- 
heissaan, mutta yhteisön kieli säilyy muuttumattomana. J. K. Chambers on 
huomauttanut, että tällaiset tapaukset ovat todellisuudessa hyvin harvi- 
naisia (1995: 188). 



16 Heikki Paunonen 

Vaihtoehdot 3 ja 4 ovat todellisempia. Vaihtoehto 3 kuvaa sukupolvit- 
taista muutosta. Yksilön kieli säilyy siinä muuttumattomana, mutta eri su- 
kupolvien kieli eroaa toisistaan. Tällä tavoin yhteisön kieli muuttuu. Tämä 
muutosmalli kuvaa Labovin mukaan hyvin äänteellisiä ja morfologisia 
muutoksia (1994: 84). Neljännessä vaihtoehdossa sekä yksilön että yhtei- 
sön kieli muuttuu ajan kuluessa. Tämä vaihtoehto heijastelee Labovin mu- 
kaan lähinnä syntaktisia ja leksikaalisia muutoksia (mp.). 

Jotta näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta, 
yksilöiden kieli ei saisi eri elämänvaiheissa muuttua. Kyseeseen tulee 
Labovin kolmas vaihtoehto (vrt. myös G. Bailey 2002: 320—324). Silloin 
näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta. Jos yk- 
silöiden kieli muuttuu tapahtumassa olevan muutoksen suuntaan (eli jos 
yksilöt omaksuvat aikaa myöten enemmän uusia, yleistyviä variantteja 
kieleensä), muutos on todellisuudessa nopeampi kuin näennäisaikainen 
kuva osoittaa. Jos taas yksilöiden kieli muuttuu muutosta vastaan eli jos 
yksilöt vanhetessaan alkavat suosia enemmän vanhoja variantteja, muu- 
tos on todellisuudessa hitaampi kuin näennäisaikainen kuva antaisi ai- 
heen olettaa. 

2 .  Reaaliaikainen muutos tutkimuskohteena 

Jotta näennäisaikaisen muutoksen antamaa kuvaa voitaisiin pitää luotetta- 
vana, sitä pitäisi voida verrata reaaliaikaiseen muutokseen. Tämä puoles- 
taan edellyttää sitä, että tutkijalla on käytettävissään kaksi eriaikaista ai- 
neistoa, jotka kuvaavat samaa ilmiötä. Lisäksi aineistojen tulisi olla vertai- 
lukelpoisia. Reaaliaikaista muutosta kuvaavan aineiston hankkimiseksi on 
puolestaan kaksi mahdollisuutta, joihin Labov viittaa jo New Yorkin puhe- 
kieltä käsittelevässä tutkimuksessaan. Ensiksi voidaan tutkia kahta eriai- 
kaista aineistoa, joiden informantit on valittu samojen periaatteiden mukai- 
sesti. Tällöin on kyseessä trenditutkimus (engl. trend study). Tai toiseksi 
voidaan haastatella uudestaan jo kertaalleen haastateltuja informantteja. 
Tällöin on kyseessä paneelitutkimus (engl. panel study). (Labov 1966: 
319.) 
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Kumpaakin tutkimustapaa voidaan sekä puolustaa että kritisoida. 
Trenditutkimus osoittaa hyvin sen, miten kieli on koko yhteisössä kahden 
tutkimusajankohdan välisenä aikana muuttunut, mutta se ei kerro mitään 
siitä, mitä yksityisille idiolekteille on samana aikana tapahtunut. Tätä voi 
pitää trenditutkimuksen suurimpana puutteena. Paneelitutkimus puoles- 
taan tuo yksilöiden kielessä tapahtuneet muutokset selvästi esiin, mutta 
se ei välttämättä kerro, mitä muutoksenalaisille ilmiöille yhteisöllisesti on 
tapahtunut. Pelkän paneelitutkimuksen perusteella voi olla myös vaikea 
arvioida muutosten nopeutta yhteisössä. 

Kummallakin tutkimustavalla on ollut kannattajia ja kriitikoita. 
J. K. Chambers ja Peter Trudgill esittävät, että ideaalista olisi, jos samoja 
informantteja voitaisiin tutkia uudestaan pitkän ajan kuluttua (1998: 149). 
Chambers on tosin toisaalla suhtautunut skeptisesti tähän mahdollisuu- 
teen, koska tutkijalta kuluisi kolmekymmentä vuotta hankkeen aloittami- 
sesta sen saattamiseksi päätökseen (1995: 193). Mats Thelander on puo- 
lestaan huomauttanut, että samat puhujat eivät vastaa samalla tavoin 
koko puhujayhteisöä kahtena eri ajankohtana. Siksi hänen mukaansa reaa- 
liaikaisen tutkimuksen tulisi perustua kahteen eri aikana vastaavin kritee- 
rein valittuun informanttijoukkoon. Puhekielen muuttumista pitäisi tarkas- 
tella vertaamalla esimerkiksi 1950-luvun nuoria 1980-luvun nuoriin. (The- 
lander 1982: 55—57.) Labov on Thelanderin kanssa samaa mieltä: hänen 
mukaansa trenditutkimus on paras tapa lähestyä kielellistä muutosta, mut- 
ta hän pitää myös idiolektikohtaista tietoa olennaisena (1994: 85). Myös 
Trudgill on korostanut sitä, että eriaikaisiin otoksiin pitäisi aina sisältyä 
uusi nuorten sukupolvi mahdollisten innovaatioiden havaitsemiseksi 
(2002: 51). 

Labovin mukaan kumpikin lähestymistapa olisi reaaliaikaisessa muu- 
tostutkimuksessa suotava. Näkemykseen on helppo yhtyä. Jos uudessa 
tutkimuksessa käytetään kielenoppaina vain aiemman tutkimuksen infor- 
mantteja, siihen ei tule lainkaan mukaan uusia nuoria puhujia. Tämä mer- 
kitsee sitä, että kuva muutoksen suunnasta ja nopeudesta jää väistämättä 
puutteelliseksi. Pelkästään aiempien informanttien varaan rakentuvassa 
tutkimuksessa saattaa myös haastateltava joukko jäädä kovin pieneksi, 
koska osa aiemmista informanteista saattaa kieltäytyä, on kuollut tai ei 
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muuten ole tavoitettavissa (Chambers ja Trudgill 1998: 149; Trudgill 2002: 
51). Tämä väkisinkin pienentää uuden aineiston edustavuutta. Lisäksi voi 
olla niin, että tavoittamatta jääneistä informanteista suuri osa on peräisin 
joistakin tietyistä puhujaryhmistä. Tällöin uusi aineisto on ainakin jossain 
määrin vino. Myös informanttien sosiaalinen asema on saattanut muuttua 
tutkimusajankohtien välillä (Chambers ja Trudgill 1998: 149). Tutkija jou- 
tuukin viime kädessä itse arvioimaan, mitä hän reaaliaikaiselta seuruulta 
haluaa. Voihan olla, ettei tavoitteena olekaan kaikilta osin yhtä kattava 
analyysi kuin alkuperäisessä tutkimuksessa. 

Käytännössä trenditutkimuksenkin toteuttamiseen liittyy ongelmia. 
Kahden toisiaan täsmälleen vastaavan eriaikaisen otoksen hankkiminen 
voi jo periaatteessa olla vaikeaa. Puhujayhteisö on voinut 20—30 vuoden 
aikana muuttua niin paljon, ettei aiempaan otokseen sisältyviä puhujaryh- 
miä ole enää tavoitettavissa. Esimerkiksi Suomessa nuorten koulutustaso 
on 1900-luvun loppupuolella muuttunut niin, ettei enää juuri löydy nuoria, 
joiden koulutus vastaisi 1970-luvun pelkästään kansakoulun käyneiden 
nuorten koulutusta. Kaikkein tiukimpien ehtojen mukaan kahden eriaikai- 
sen otoksen vertaaminen edellyttäisi, että puhujayhteisö on säilynyt täs- 
mälleen samana tutkimusajankohtien välisen ajan (Chambers 1995: 200; 
G. Bailey 2002: 313). Todellisuudessa näin staattisia puhujayhteisöjä on 
vaikea löytää (vrt. kuitenkin Kurki 2004: 250), ja kaikkein tiukimmista vaati- 
muksista on pakko tinkiä. Muuten ei esimerkiksi kaupunkipuhekielen 
muuttumista voisi tutkia. 

Muutenkin tilanteen täydellinen vakioiminen kahdessa eriaikaisessa 
haastattelussa on jokseenkin mahdotonta. Eriaikaisissa haastatteluissa 
puheenaiheet saattavat vaihdella, ja haastattelijakaan on harvoin sama. 
Haastattelijan vaikutus (esimerkiksi eri puhuttelumuodon, sinuttelun tai 
teitittelyn, käyttäminen) saattaa ohjata haastateltavan kielellisiä valintoja 
ja jopa sitä, miten muodolliseksi informantti haastattelutilanteen tulkitsee. 
Myös haastateltavien suhtautuminen itse haastattelutilanteeseen saattaa 
eri aikoina olla erilainen. Esimerkiksi Helsingin puhekielen tutkimuksen yh- 
teydessä saadut kokemukset viittaavat siihen, että ainakin jotkut 1970- 
luvun vanhoista ja keski-ikäisistä informanteista pitivät haastattelua var- 
sin formaalina puhetilanteena. 1990-luvulla vanhatkin haastateltavat suh- 
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tautuivat tilanteeseen vapaamuotoisemmin. Kahden eriaikaisen haastatte- 
lun vakiointiin liittyvät ongelmat koskevat paitsi trenditutkimusta myös 
paneelitutkimusta. 

Kysymys trenditutkimuksen ja paneelitutkimuksen suhteesta kietou- 
tuu myös siihen, miten pitkä tutkimusaikojen väli on. Jos väliaika on kovin 
lyhyt, aiemman tutkimuksen informantit eivät voi uudessa tutkimuksessa 
edustaa yhteisöllisesti vanhempia sukupolvia. Siinä tapauksessa paneeli- 
tutkimusaineiston perusteella ei voi seurata muutoksen edistymistä suku- 
polvittain. Sen todentamiseksi tarvitaan silloin kaksi erillistä tutkimusotos- 
ta, joiden välillä on riittävän pitkä aika. Trenditutkimus on myös muuten 
ajallisesti riippumattomampi kuin paneelitutkimus. Trenditutkimuksen kei- 
noin voidaan verrata muutoksen etenemistä vielä siinäkin vaiheessa, kun 
aiempien otosten informantit ovat jo kuolleet, jopa sadan tai kahden sa- 
dan vuoden kuluttua. Se ei siis ole sidoksissa ihmisten elinikään. Osa 
kielen muutoksista saattaa olla niin hitaita, että muutoksen seuraaminen 
vaatii pitkän ajan. (Chambers ja Trudgill 1998: 150.) 

Näennäisaikaista muutosta todentavalle reaaliaikaiselle tutkimukselle 
voidaan asettaa joitakin peruskysymyksiä, joihin tulisi etsiä vastausta. 
Näitä kysymyksiä on pohtinut ruotsalainen Bengt Nordberg Eskilstunan 
puhekielen reaaliaikaisen tutkimuksen lähtökohtia esitellessään. Hänen 
tekstiään hieman mukaillen ja osin täydentäen keskeisiä kysymyksiä 
reaaliaikaisessa tutkimuksessa ovat seuraavat (Nordberg 1999: 79; vrt. 
myös Nordberg ja Sundgren 1998: 10): 

1. Mitkä kielenpiirteet ovat kieliyhteisössä muuttumassa; minkä 
suuntaisina ja miten nopeina muutokset ilmenevät? Mitkä kielen- 
piirteet ovat stabiileja? Ovatko jotkin piirteet herkempiä muuttu- 
maan kuin toiset eli millainen on piirteiden muuttumisalttius? 

2. Onko joidenkin aiempaan tutkimukseen sisältyneiden kielenpiirtei- 
den osalta muutos uudessa aineistossa tasaantunut; onko muutos 
edennyt loppuun saakka vai onko se tasaantunut kesken proses- 
sin? Vai onko muutos kääntänyt suuntaansa? 

3. Onko uudessa tutkimusaineistossa kielenpiirteitä, joiden variaatio 
viittaa alkavaan muutokseen? (Piirteitä, joissa ei aiemmassa tutki- 
muksessa ollut vaihtelua.) 
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4. Kuinka innovaatiot leviävät kielen sisäisesti (rakenteellisesti)? 
Noudattavatko ne leksikaalista tai morfologista difiiiusiota? Onko 
muutos kielen rakenteen kannalta asteittaista vai vähittäistä? 

5. Ovatko muutokset pääasiallisesti yhteisöllisiä, yksilöllisiä vai mo- 
lempia? 

6. Millainen on varianttien sosiaalinen, ikäryhmittäinen ja sukupuol- 
ten välinen variaatio vanhassa ja uudessa aineistossa? Onko siinä 
tapahtunut muutoksia? 

7. Viittaako uudemman aineiston kielenpiirteiden variaatio suurem- 
paan vai vähäisempään sosiaaliseen eriytymiseen kuin vanhaan 
aineistoon sisältyvä vaihtelu? 

8. Miten kieliyhteisössä kahden tutkimusajankohdan välissä tapahtu- 
neet muutokset ovat vaikuttaneet kieleen? 

9. Miten tutkittavan kieliyhteisön kielessä tapahtuneet muutokset 
rinnastuvat muissa saman kielen puhujayhteisöissä tapahtuneisiin 
muutoksiin? 

Nordbergin kysymysluettelo sopii hyvin reaaliaikaisten tutkimusten 
lähtökohdaksi yleisemminkin. Luetteloa voisi täydentää ja tarkentaa muu- 
tamilla lisäkysymyksillä. Yksi kysymys liittyy muutosten innovaattoreihin 
ja johtajiin: ovatko muutosten kärjessä kumpanakin ajankohtana samat 
puhujaryhmät (esimerkiksi nuoret naiset)? Kannattaisi myös pohtia keino- 
ja innovaatioiden tutkimiseksi: miten innovaatiot ilmenevät yhteisössä yk- 
silö- ja ryhmätasolla? Miten yksilölliset innovaatiot muuttuvat yhteisölli- 
siksi muutoksiksi (muutosten selvittäminen lyhyellä aikavälillä eli niiden 
mikrodiakronia)? Millainen on innovaattoriryhmien ja -yksi1öiden asema 
yhteisössä? (Vrt. Labov 2001: 325—365; Vaattovaara 2003.) 

Muita lisäkysymyksiä ovat myös esimerkiksi seuraavat: Mitä muutos- 
ten välisenä aikana on tapahtunut aiemmille innovaattoreille (ryhmille ja/ 
tai yksilöille)? Onko kaikkien puhujaryhmien kieli muuttunut tutkimusajan- 
kohtien välissä samaan suuntaan vai onko ryhmien kesken muutoksen 
suunnassa ristivetoa? Entä miten muutokset ovat edenneet ryhmien sisäl- 
lä: onko kaikkien samaan ryhmään kuuluvien yksilöiden kieli muuttunut 
samaan suuntaan vai ovatko samaan ryhmään kuuluvat idiolektit muuttu- 
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neet keskenään ristiin? Onko eri puhujasukupolvien muutosherkkyydessä 
eroja (onko esimerkiksi vanhempien puhujien kieli muuttunut vähemmän 
kuin nuorempien)? Ja miten miesten ja naisten kieli on muuttunut? 

Hyvin keskeinen kysymys myös on, miten vakiintunut tai muuttuva 
yksilön kieli lopultakin on ja mitä kahdessa eriaikaisessa aineistossa esiin- 
tyvät puhujakohtaiset erot tarkkaan ottaen kuvaavat. Eriaikaisissa aineis- 
toissa esiintyviä idiolektikohtaisia eroja arvioitaessa joudutaan nimittäin 
pohtimaan myös sitä, miten suuri osa niistä perustuu todellisiin muutok- 
siin ja mitkä erot selittyvät yksilölliseksi muutoksista riippumattomaksi 
vaihteluksi. On mahdollista, että kahdessa eriaikaisessa aineistossa esiin- 
tyvät suuret erot johtuvat siitä, että puhuja on eri tilanteissa käyttänyt eri 
rekistereitä, esimerkiksi muodollisempaa ja epämuodollisempaa. Samankin 
puhujan suhtautuminen haastattelutilanteeseen voi eri aikoina olla erilai- 
nen. Mutta erot voivat selittyä myös yksilölliseksi huojunnaksi tai pu- 
heenaiheesta tai eri haastattelijasta johtuvaksi vaihteluksi. Varsin vähän 
on ylipäänsä tutkittu sitä, miten saman puhujan kaksi haastattelua, jotka 
on tehty vaikkapa kahden päivän tai kahden viikon välein, poikkeavat 
toisistaan — millaista on toisin sanoen yksilöllinen synkroninen huojunta. 
Kaikkea eriaikaisissa aineistoissa esiintyvää vaihtelua ei välttämättä voi 
panna puhujakohtaisen muutoksen tiliin, vaan se selittyy yksilöllisellä 
vaihtelulla, joka ei kuvasta todellista muutosta. 

3. Näennäisaikaisen muutoskuvauksen ajallinen kattavuus 

Tavallisesti näennäisaikatutkimuksissa on kolme ikäryhmää: vanhat, keski- 
ikäiset ja nuoret puhujat. Ikäryhmien tarkat rajat vaihtelevat, mutta van- 
hoina on yleensä pidetty 60—70 vuotta täyttäneitä informantteja, keski- 
ikäiset ovat 35—50-vuotiaita, ja nuoret alle 20-vuotiaita. Ikäryhmien rajois- 
sa on kuitenkin suuriakin eroja eri tutkimusten välillä. Kannattaa vielä 
huomata, että kyse on sosiolingvistisesti ”vanhoista”, ”keski-ikäisistä” ja 
”nuorista”: tarkoituksena ei suinkaan ole sanoa, että 60 vuotta täyttäneet 
tai täyttävät olisivat biologisesti tai yhteisöllisesti vanhoja. 
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Jos oletetaan, kuten näennäisaikaisissa muutostutkimuksissa lähtö- 
kohtaisesti yleensä tehdään, että puhujien kieli säilyy suhteellisen muut- 
tumattomana koko eliniän, kolme sukupolvea käsittävä otos kattaa ajalli- 
sesti huomattavan pitkän jakson. Otan esimerkiksi Helsingin puhekielen 
tutkimusaineiston 1970-luvun alusta. Tutkimuksessa oli kolme ikäryhmää: 
vanhat, jotka olivat syntyneet 1900—1907, keski-ikäiset, jotka olivat synty- 
neet 1927—1932, ja nuoret, jotka olivat syntyneet 1952—1957. Tutkimusai- 
neisto kerättiin vuosina 1972—1974. 

3. NUORET 3. KESKI 3. VANHAT 
1900 2. NUORET 2. KESKI 2. VANHAT 2030 

|. NUORET |. KESKl 1. VANHAT 

1900 2030 

11972— 
' ' l974 

1900 2030 

]. l900— 2. 1927— 3. 1952— 
l907 1932 1957 

Kuvia 2. Näennäisajan kattavuus Helsingin puhekielen 1970-luvun 
tutkimusaineistossa. Kolme eri-ikäistä puhujaryhmää. 
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Kuviossa 2 on kolme aikajanaa. Alimmainen osoittaa informanttien 
syntymäajankohdan. Ylimmäinen aikajana puolestaan kertoo sen, minkä 
ikäisiä puhujaryhmiä informantit eri ajankohtina edustavat. Keskimmäinen 
aikajana on todellinen aika, jolloin myös itse tutkimusaineisto on koottu. 

Kuviosta nähdään, että vanhimmat haastateltavat ovat syntyneet 
1900-luvun alussa. He ovat olleet nuoria l9lO—20—luvulla. Keski-ikäisiä he 
ovat olleet l940—50-luvulla ja vanhoja 1970-luvulta lähtien. Keski-ikäiset 
haastateltavat ovat syntyneet 1927—32. He ovat olleet nuoria 1940—50- 
luvulla. Haastatteluajankohtana, 1970—luvulla, he edustavat ikäryhmäänsä 
keski-ikäisiä, ja vanhoja heistä on tullut 1990-luvulta lähtien. Nuoret infor- 
mantit ovat syntyneet 1952—57. Haastatteluajankohtana he edustavat 
nuoria puhujia. Keski-ikäisiä heistä on tullut 1990—luvulla, ja vanhoja he 
ovat 2010—20-luvulla. 

Kaikkiaan aineisto kattaa yli sadan vuoden mittaisen ajanjakson, joka 
alkaa l9lO—20-luvulta, jolloin 1970-luvun vanhat ovat olleet nuoria, ja jat— 
kuu aina 2010—20—luvulle, jolloin 1970-luvun nuoret ovat vanhoja. Jos pu— 
hujien kieli on säilynyt muuttumattomana, yhden 1970-luvulla tehdyn 
synkronisen poikkileikkauksen avulla voidaan seurata Helsingin puhekie- 
len kehitystä 1900-luvun alkupuolelta pitkälti 2000—luvun puolelle asti. 

Usean sukupolven aineisto antaa lisäksi mahdollisuuden seurata 
uudennosten yleistymistä ja vanhojen varianttien väistymistä peräkkäis- 
ten sukupolvien ketjussa. Tavallista muutoksissa on, että kärjessä ovat 
nuoret puhujat; uudennokset etenevät ja yleistyvät sukupolvi sukupol- 
velta. Vastaavasti vanhan kannan variantit säilyvät pisimpään vanhimpien 
puhujien puheessa. Kuviossa 2 on kolme nuorta puhujasukupolvea: 
1910—20-luvun nuoret, l940—50-luvun nuoret ja 1970-luvun nuoret. 
Samoin siinä on kolme vanhaa puhujasukupolvea: 1970-luvun vanhat, 
1990—2000-luvun vanhat ja 2010—20-luvun vanhat. Jos oletus sukupolvit- 
taisesta kielenmuutoksesta pitää paikkansa, muutoksen etenemistä voi- 
daan seurata kolmen eriaikaisen nuoria edustavan sukupolven perusteel- 
la, ja vastaavasti vanhan kannan väistymistä voidaan seurata kolmen van- 
hoja puhujia edustavan puhujasukupolven perusteella. 
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Kielellistä muutosta on tavallisesti kuvattu S-käyrän muodossa 
(ks. esim. Ch.-J . Bailey 1973: 77)'. Baileyn mukaan S-käyrä havainnollistaa 
muutoksen suhteellisen hidasta alku- ja loppuvaihetta, kun taas väliin jää 
vaihe, jolloin uudennos yleistyy yhteisössä nopeasti. Baileyn kuvausta 
hieman soveltaen voidaan muutoksen kuvauksessa erottaa tavallinen S- 
käyrä ja käänteinen S-käyrä: 
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Kuvio 3. Tavallinen (a) ja käänteinen (b) S-käyrä kielen muutoksen 
kuvaajina. (Vrt. Ch.-J . Bailey 1973: 77.) 

Jos oletus muutoksen sukupolvimallista (Labovin kolmas vaihtoehto) 
pitää paikkansa, kolmen nuoria puhujasukupolvia edustavan aineiston 
odottaisi asettuvan muutoksen etenemistä osoittavalle S-käyrälle. Vastaa- 
vasti kolmen vanhoja puhujasukupolvia edustavan aineiston odottaisi si- 
joittuvan käänteiselle S-käyrälle, josta näkyy vanhan kannan väistyminen. 

Helsingin puhekielessä voidaan siis 1970-luvulla kerätyn aineiston va- 
lossa seurata uudennosten yleistymistä kolmen nuoria edustavan puhuja- 

' Ensimmäinen kielentutkija, joka on käyttänyt S-käyrää kielellisten innovaatioiden 
yleistymisen kuvaamiseen, on suomalainen germanisti Kaj B. Lindgren (1961: 
55—59). 
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sukupolven aineiston perusteella 1910-luvulta 1970-luvulle ja vastaavasti 
vanhan kannan väistymistä kolmen vanhoja puhujasukupolvia edustavan 
aineiston pohjalta 1970-luvulta 2020—luvulle. Edellytyksenä kuitenkin on 
se, että yksilöiden kieli on säilynyt suhteellisen muuttumattomana koko 
puhujan eliniän. 

Näennäisaikamenetelmän avulla on näin mahdollista tavoittaa aika- 
jakso, joka kuvaa kielenmuutosta useamman sukupolven ajan. Aina tämä 
aikajakso ei kuitenkaan riitä kattamaan koko muutostapahtumaa innovaa- 
tiovaiheesta muutoksen päätökseen saakka. Tämä seikka onkin näennäis- 
aikamenetelmän suurimpia puutteita (Chambers ja Trudgill 1998: 151). Ajal- 
lista kattavuutta voidaan tosin lisätä tekemällä useampia eriaikaisia synk- 
ronisia poikkileikkauksia saman puhujayhteisön kielestä. Esimerkiksi Hel- 
singin puhekielestä on olemassa myös 1990-luvulla kerätty kolmea suku- 
polvea edustava aineisto. Jotkut muutokset voivat olla kuitenkin niin hi- 
taita, että niiden seuraamiseksi tarvitaan useita peräkkäisiä trenditutkimuk— 
sia (mts. 150). 

4. Tutkimuksia näennäisaikaisen ja reaaliaikaisen 
muutoksen suhteesta 

Variaation ja kielellisen muutoksen keskinäisen suhteen tutkimus ei ole 
kuulunut perinteisen dialektologian keskeisiin kohteisiin. Silti murteentut- 
kimuksen alalta voidaan esittää parikin klassista esimerkkiä, joissa reaaliai- 
kaista muutosta on tutkittu sosiolingvistisistä lähtökohdista käsin. 

Varhaisin ja tunnetuin trenditutkimus murteen muuttumisesta käsitte- 
lee pienen sveitsiläisen Charmeyn kylän kieltä. Louis Gauchat tutki vuo- 
desta 1899 vuoteen 1904 kylän kieltä lähtökohtanaan nuorgrammaatikko- 
jen kuva homogeenisesta murteesta. Hänen havaintonsa poikkesivat kui- 
tenkin nuorgrammaatikkojen käsityksestä (Gauchat 1905). Oletetun homo- 
geenisen murteen sijasta hän huomasi, että murteessa oli variaatiota, joka 
hänen mukaansa viittasi siihen, että murre oli muuttumassa. Hänen mu- 
kaansa muutos ilmeni viidessä äännepiirteessä. Kolme niistä koski vokaa- 
listoa ja kaksi konsonantistoa. Gauchat valaisi havaintojaan runsaalla 
idiolektikohtaisella aineistolla. 
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Lähes kolmekymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1929, toinen tut- 
kija, Eduard Hermann, palasi samaan kylään selvittääkseen, miten 
Gauchafn havaitsemat muutokset olivat edenneet. Hän haastatteli 40:ää 
kyläläistä ja kiinnitti erityisesti huomiota Gauchat'n mainitsemiin piirtei- 
siin. Tuloksena oli, että joissakin tapauksissa muutos oli jo johtanut pää- 
tökseen, joissakin se oli yhä käynnissä ja yhdessä tapauksessa variaatio 
oli samanlaista kuin jo Gauchat'n havaitsema (Hermann 1929). Labovin 
mukaan Hermannin tutkimus varmensi sen, että Gauchat oli todella ha- 
vainnut ja kuvannut parhaillaan tapahtumassa olevia kielellisiä muutoksia. 
Lisäksi Hermannin tapa esittää havaintonsa oli nykyisten sosiolingvistis- 
ten periaatteiden mukainen: hän tutki variaatiota ja muutosta ikä— ja suku- 
puoliryhmittäin (Labov 1994: 85—86). 

Toinen, vähemmän tunnettu laaja murteenseuruututkimus on tehty ja- 
panilaisessa Tsuruokan kaupungissa. Tutkimus on toteutettu kolmessa 
vaiheessa: vuosina 1950, 1971 ja 1991. Tutkimusmenetelrnä oli joka kerralla 
samanlainen. Kenttätutkijat haastattelivat informantteja samaa lomake- 
kyselyä käyttäen, mikä takasi sen, että aineisto oli hyvin vertailukelpoista. 
Vuonna 1950 informantteina oli 577 tsuruokalaista, jotka oli poimittu umpi- 
mähkäisellä otannalla kaupungin väestörekisteristä. Vuosien 1971 ja 1991 
tutkimuksissa osa haastateltavista oli aiemmin haastateltuja ja osa oli uu- 
sia niin ikään urnpimähkäisellä otannalla poimittuja. Kaikkiaan aineisto oli 
poikkeuksellisen laaja. (Yoneda 1993; vrt. myös Chambers 1995: 194—198.) 

Vielä 1950-luvulla Tsuruoka oli ollut melko syrjäinen kaupunki, jonka 
kielessä oli runsaasti paikallisia murrepiirteitä. Seuraavina vuosikymmeni- 
nä kaupungin asema oli kuitenkin muuttunut. Teollistuminen, kaupallistu- 
minen ja paremmat kulkuyhteydet olivat johtaneet aiemman eristyneisyy- 
den sijaan Tsuruokassakin väestön suurempaan maantieteelliseen ja 
sosiaaliseen liikkuvuuteen. Tämä on heijastunut myös kieleen. Suuri osa 
Tsuruokan alkuperäisistä murrepiirteistä on väistynyt Tokion puhekielen 
tieltä. Vuonna 1991 nuoria tsuruokalaisia ei voinut enää erottaa muista 
japanilaisista nuorista foneettisten piirteiden perusteella, mutta vanha 
murre näkyi vielä prosodisissa piirteissä. Tutkijoiden ennuste kuitenkin 
on, että prosodisetkin erot ovat vuonna 2011 vähentyneet ja vuonna 
2031 ne ovat kadonneet kokonaan. (Yoneda, mp.; Chambers, mp.) 
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Ensimmäiset sosiolingvistiset reaaliaikaiset tutkimukset valmistuivat 
1980-luvulla. Niistä kaksi, Henrietta Cedergrenin Panamassa tekemä seu- 
ruututkimus ja Peter Trudgillin uusi tutkimus Norwichin puhekielestä, 
ovat jo sosiolingvistiikan klassikoita. Näitä tutkimuksia on referoitu laajas- 
ti alan keskeisissä käsikirjoissa (ks. esim. Labov 1994: 94—98; Chambers 
1995: 200—206). 

Cedergren tutki Panama Cityssä puhuttua espanjaa vuosina 1969—71. 
Hän tarkasteli kaikkiaan viittä äännepiirrettä, joista yhden, foneemin /tj/ 
synkroninen variaatiokaava viittasi parhaillaan tapahtuvaan muutokseen. 
Foneemi esiintyy esimerkiksi sanoissa che ja muchos. Panama Cityn puhe- 
kielessä sillä oli kaksi varianttia: yleiskielinen ja ylempien sosiaaliryhmien 
suosima [tj] sekä puhekielinen ja alempien sosiaaliryhmien käyttämä [j]. 
Puhekielisen variantin osuus oli sitä suurempi, mitä nuoremmista puhujis- 
ta oli kyse, paitsi kaikkein nuorimmilla puhujilla sen osuus oli pienempi 
kuin toiseksi nuorirmnilla puhujilla. (Cedergren 1973.) 

Vuonna 1983 Cedergren palasi Panama Cityyn ja tutki uuden, aiempaa 
otosta vastaavan informanttijoukon kieltä. Kyseessä oli siis periaatteessa 
trenditutkimus, vaikka uuteen otokseen sisältyi myös aiemman tutkimuk- 
sen informantteja. Vertailun tulos vastasi pitkälti niitä odotuksia, joihin 
aiempi näennäisaikainen tutkimus viittasi. Odotuksenmukaista oli, että [j]- 
variantti oli runsaan kymmenen vuoden kuluessa edelleen yleistynyt 
useimmissa ikäryhmissä. Kuitenkin toiseksi nuorimmilla puhujilla sen 
käyttö oli säilynyt ennallaan, ja nuorimpien puhujien ryhmässä kehitys oli 
kääntynyt ja variantti [tj] oli alkanut yleistyä; sama käännehän oli nähtä- 
vissä jo aiemmassa aineistossa. (Cedergren 1987.) Kaikkiaan Cedergrenin 
reaaliaikainen tutkimus antaa J. K. Chambersin mukaan ”vahvaa tukea 
näennäisaikahypoteesille” (1995: 205). 

Peter Trudgill keräsi ensimmäisen Norwichin puhekieltä käsittelevän 
tutkimusaineistonsa vuonna 1968. Tässä aineistossa selvin parhaillaan 
muuttumassa oleva piirre oli foneemin /8/ ääntämys foneemin /l/ edellä, 
esim. sanoissa tell, bell, well ja healthy. Yleiskielinen ääntämys tässä 
tapauksessa on [8], mutta Norwichin puhekielessä Trudgill havaitsi selvää 
tendenssiä sentraalistuneempaan ääntämykseen, joka ilmeni allofonina [3] 
tai jopa allofonina [A]. Sentraalistumistendenssi oli sitä selvempi, mitä 
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nuoremmista puhujista oli kyse. Ero 1920-luvulla syntyneiden puhujien ja 
1940-luvulla syntyneiden puhujien välillä oli hyvin jyrkkä. (Trudgill 1974: 
106—107; vrt. myös Chambers 1995: 200—204.) 

Trudgill palasi Norwichiin Viisitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1983. 
Hän nauhoitti l7:ää puhujaa, jotka olivat 10—25-vuotiaita. Trudgill vertasi 
heidän puhettaan aiemman tutkimuksen nuorten aineistoon. Tulos oli yl- 
lättävä. Aiemmassa tutkimuksessa hyvin selvä muutos, /€/-foneemin sent- 
raalistuminen, näytti kokonaan tasaantuneen (Trudgill 1988: 35—36). Trud- 
gill itse toteaa, että ”tätä sentraalistumisen pysähtymistä ei voinut ennus- 
taa Vuoden 1968 aineiston perusteella” (1988: 46). Toisaalta hän on löytä- 
nyt uudesta aineistostaan viitteitä muista. parhaillaan tapahtuvista muu- 
toksista, jotka eivät näkyneet vielä 1960-luvun aineistossa. Yksi tällainen 
uusi muutos on foneemien /G/ ja /f/ lankeaminen yhteen /f/-foneemiksi 
(mts. 42—43). 

William Labovin New Yorkin puhekielen tutkimukseen sisältyy tunnet- 
tu tavaratalotesti, jossa hän tutki (r)-variaabelin ääntämystä sananloppui- 
sissa ja konsonantinetisissä asemissa (1966: 63—90). Tutkimuksen tuloksia 
oli havainto, jonka mukaan rzllinen ääntämys kuului New Yorkin puhekie- 
len uusiin, yleistyviin prestiisipiirteisiin (1966: 82). Vuonna 1986 Joy 
Fowler uudisti Labovin tavaratalotestin hyvin tarkasti alkuperäisen mukai- 
sesti. Uusintatutkimus osoitti, että (r)-variaabelin variaatiokaava oli säily- 
nyt New Yorkin puhekielessä hyvin vakaana (Fowler 1986; Labov 1994: 
86—94). Itse asiassa muutos on edennyt hitaammin kuin Labov olisi odot- 
tanut. Labov selittääkin muutoksen hitautta sillä, että kyse on vasta S- 
käyrän alkuvaiheessa olevasta ilmiöstä (1994: 94). 

Tähänastisista laajin reaaliaikainen tutkimus on tehty Ruotsissa 
Eskilstunan puhekielestä. Bengt Nordberg keräsi sieltä vuonna 1967 laa- 
jan sosiolingvistisen aineiston. Tuolloin hän nauhoitti yhteensä 83:a 
eskilstunalaista. Vuonna 1996 Nordberg ja Eva Sundgren kokosivat Eskils- 
tunasta uuden tutkimusaineiston. Tähän aineistoon kuului 85 informant- 
tia, joista 13 oli ollut mukana jo Nordbergin alkuperäisessä aineistossa. 
Uusina nauhoitettiin 72:ta informanttia; uusien informanttien valinta teh- 
tiin vastaavin kriteerein kuin Nordbergin alkuperäisessä otoksessa. (N ord- 
berg 1999: 78.) Kyseessä oli siis yhdistetty trendi- ja paneelitutkimus. Tut- 
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kimuksen lähtökohtia ja tavoitteita Nordberg ja Sundgren ovat käsitelleet 
yhdessä julkaisemassaan artikkelissa (Nordberg ja Sundgren 1998; vrt. 
myös Nordberg 1999). 

Tutkimustuloksia sisältyy jo edellä mainittuihin artikkeleihin (Nord- 
berg ja Sundgren 1998; Nordberg 1999). Varsinaisesti tutkimuksen anti on 
kuitenkin esitetty Eva Sundgrenin laajassa väitöskirjassa, joka ilmestyi 
vuonna 2002. Sundgren on tarkastellut kaikkiaan seitsemää morfologista 
ja morfofonologista piirrettä. Hänen päähavaintojaan on, että sosiaali- ja 
ikäryhmittäiset erot ovat Eskilstunan puhekielessä vähentyneet, kun taas 
sukupuolten väliset erot ovat kasvaneet. Siltä osin kuin piirrevariaatiossa 
on tapahtunut muutoksia, ne ilmenevät sekä sukupolvittain että idiolek- 
teittain. Idiolektikohtaiset muutokset ovat olleet suurimpia alle 50-vuotiai- 
den kielessä, mutta myös vanhempien kieli on saattanut muuttua. Tutki- 
musmenetelmien vertailu osoittaa Sundgrenin mukaan, että trenditutkimus 
antaa kattavamman kuvan muutoksesta kuin paneelitutkimus. (Mts. 308— 
325.) 

Myös Suomessa on koottu ja tutkittu reaaliaikaisia aineistoja sekä 
kaupunkipuhekielestä että murteista. Helsingin puhekielen alkuperäinen 
tutkimusaineisto, yhteensä 149 nauhoitettua haastattelua, koottiin 1972— 
74. Tästä aineistosta 96 haastattelua otettiin varsinaiseen tutkimusaineis- 
toon. (Paunonen 1995a [1982]: 26—28.) Kaksikymmentä vuotta myöhem- 
min, vuosina 1991—92, kerättiin suppeampi aineisto, joka käsittää 29:n 
aiemman informantin uusintahaastattelun sekä uuden nuoria edustavan 
haastateltavajoukon. Tämän aineiston pohjalta olen kirjoittanut kaksi ar- 
tikkelia omistusmuotojärjestelmän muutoksista Helsingin puhekielessä 
(Paunonen 1995b ja 1996). Vaikka kirjoitusten aihepiiri on sama, jälkimmäi- 
sessä artikkelissa on kiinnitetty enemmän huomiota idiolektikohtaisiin 
muutoksiin kuin ensimmäisessä. Aineistosta on valmistunut myös intensi- 
teetti adverbeja käsittelevä pro gradu -tutkielma (Kurela 1996). 

Toinen kaupunkipuhekieltä edustava reaaliaikainen aineisto on koottu 
Tampereella. Tampereen puhekielen alkuperäinen tutkimusaineisto kerät- 
tiin vuonna 1977. Silloin nauhoitettiin kaikkiaan 72zta tamperelaista (Jonni- 
nen-Niilekselä 1982: 14). Kaksikymmentä vuotta myöhemmin nauhoitettiin 
uusi tutkimusaineisto, joka käsittää 29:n aiempaan aineistoon kuuluneen 
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informantin uusintahaastattelun (Rautanen 1999: 1). Tutkimusaineistosta 
on valmistunut Marianne Rautasen pro gradu —tutkielma (1999). Tästä ai- 
neistosta on myös parhaillaan tekeillä väitöskirja. Lisäksi Tampereelta on 
1990-luvulla kerätty Kieli ja maailmankuva -hankkeeseen liittyvä nuorten 
puhekieltä käsittävä aineisto. Henni-Marja Parikka on pro gradu -tutkiel- 
massaan verrannut tätä aineistoa 1970-luvun tamperelaisten nuorten ai- 
neistoon (Parikka 1996). 

Suomen murteiden muuttumista on käsitelty lukuisissa tutkimuksissa 
ja opinnäytetöissä. Varsinaisia reaaliaikaisia tutkimuksia on silti vielä mel- 
ko vähän. Hämeen ja Pohjanmaan rajamailla sijaitsevan Virtain murteen 
tutkimus on kuulunut tamperelaisten tutkijoiden, muun muassa Kari Nah- 
kolan ja Marja Saanilahden, kiinnostuksen kohteisiin. Vuonna 1986 kerät- 
tiin Virroilta kaikkiaan 46 informanttia käsittävä tutkimusaineisto. Kymme- 
nen vuotta myöhemmin koottiin uusi aineisto, johon kuuluu 24 aiemmas- 
sakin tutkimuksessa mukana ollutta informanttia sekä uusi, 10 puhujaa 
käsittävä nuorten joukko. (Nahkola ja Saanilahti 2001: 5—7.) Nahkola ja 
Saanilahti ovat julkaisseet aineistosta laajan tutkimuksen vuonna 2001. 

Käynnissä olevista reaaliaikaisia muutoksia koskevista tutkimushank- 
keista mittavin on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa vuonna 1989 
aloitettu murteenseuruuprojekti, jossa on tarkoituksena seurata kymme- 
nen eri alueita edustavan pitäjänmurteen muuttumista kymmenen vuoden 
välein (Yli-Paavola 1994). Tutkimuksesta on valmistumassa ensimmäinen 
koosteraportti (Nuolijärvi ja Sorjonen 2005). Hankkeen yhteydessä on tä— 
hän mennessä valmistunut kaksi pro gradu -tutkielmaa, joissa kummassa- 
kin on vertailtu kahta eriaikaista aineistoa. Liisa Mustanoja on tutkinut 
Kauhavan murteen muuttumista (2001) ja Sari Kukkonen Lapinlahden 
murteessa tapahtuneita muutoksia (2002). Seuruuhankkeeseen kuuluvan 
Alastaron aineistosta on valmistumassa myös väitöskirja. Samaa aihepii- 
riä, Alastaron Hanhijoen murteen muuttumista, on Tommi Kurki käsitellyt 
myös vuonna 2004 ilmestyneessä artikkelissaan (Kurki 2004). 

Reaaliaikaiset tutkimukset eroavat toisistaan monessa suhteessa. Osa 
tutkimuksista on luonteeltaan trenditutkimuksia, osa paneelitutkimuksia, 
osa näiden kahden lähestymistavan yhdistelmiä. Tulosten kannalta kah- 



Totta vai toiveajattelua 31 

den näkökulman yhdistäminen lienee hedelmällisin ratkaisu. Trenditutki- 
muksen avulla voidaan seurata muutosten etenemistä koko yhteisön kan- 
nalta, kun taas paneelitutkimus tuo siihen lisäksi idiolektikohtaista tietoa. 
Pelkkä paneelitutkimus väistämättä rajaisi nuorimmat puhujat otoksesta, 
koska he eivät ole voineet kuulua aiempaan tutkimusaineistoon. Pelkkä 
trenditutkimus ei taas kerro yksityisten puhujien kielen muuttumisesta tai 
säilymisestä. 

Reaaliaikaisen tutkimuksen kannalta myös tutkimuskertojen välinen 
aika on olennainen seikka. Tähänastisissa reaaliaikaisissa tutkimuksissa 
ensimmäisen ja toisen tutkimusvaiheen väliin on jäänyt erimittaisia aikoja. 
Suurimmillaan aikahaarukka on japanilaisessa Tsuruokan puhekielen tutki- 
muksessa, jossa ensimmäisen otoksen ja kolmannen otoksen välillä on 41 
vuotta. Myös Eskilstunan puhekielen tutkimuksessa ajallinen ero on suh- 
teellisen suuri, 29 vuotta. Useissa tutkimuksissa ero on kuitenkin vain 
kymmenen vuotta (esim. Virtain tutkimuksessa) tai jonkin verran enem— 
män, kuten Panama Cityn puhekielen tai Norwichin puhekielen tutkimuk- 
sessa (kummassakin noin 15 vuotta). 

Toisaalta reaaliaikaisten tutkimusten tulokset osoittavat, että suhteelli- 
sen lyhyessäkin ajassa ehtii tapahtua suuria muutoksia, kuten Norwichin 
puhekielessä. Vastaavasti voivat puolestaan kaksi kertaa pitempänä aika- 
na muutokset olla suhteessa vähemmän dramaattisia. Tutkimuskertojen 
välistä aikaa ei voikaan suhteuttaa mekaanisesti tuloksiin. Muutosnopeu- 
teen voivat vaikuttaa monenlaiset seikat. Voi olla, että muutos on S-käyräl- 
lä eri vaiheessa, joko hitaammassa alku— tai päätösvaiheessa tai dramaatti- 
semmassa yleistymisvaiheessa. Hyvin suuri vaikutus kielellisiin muutok- 
siin on myös puheyhteisössä tapahtuvilla sosiaalisilla muutoksilla, kuten 
esimerkiksi Tsuruokan tapauksessa on ollut laita. Aiemman ja myöhemmän 
tutkimuskerran välistä aikaa tärkeämpiä seikkoja voivatkin olla puhuja- 
yhteisössä tapahtuneet muutokset. Staattisessa yhteisössä saattaa men- 
nä vuosikymmeniäkin niin, ettei kovinkaan dramaattisia kielellisiä muutok- 
sia tapahdu, kun taas nopeasti muuttuvassa yhteisössä kielellisetkin muu- 
tokset saattavat toteutua kuin nopeutetussa elokuvassa (vrt. Paunonen 
2003: 235—242; Pirttisaari 2003: 508). 
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5. Yleiskielen hd-yhtymä Helsingin puhekielessä 1970- 
luvun ja 1990-luvun aineistossa 

5.1 . Lähtökohtia 

Helsingin puhekielen tutkimus osoitti, että 1970-luvun aineistossa oli 
useita kielenpiirteitä, joiden vaihtelukaava viittasi parhaillaan tapahtumas- 
sa olevaan muutokseen. Yksi näistä piirteistä oli yleiskielen hei-yhtymän 
edustus tietyissä hyvin suurtaajuisissa lekseemeissä. Vanhemmilla puhu- 
jilla oli enemmän yleiskielen mukaisia hel-tapauksia (kahdeksan, lähde- 
tään), kun taas nuoremmat puhujat suosivat puhekielisiä katomuotoja 
(kaheksan, lähetään). Vaikka sosiaaliryhmittäiset ja sukupuolten väliset 
erot olivat suuret, merkittävin yksityinen muuttuja oli kielenpuhujien ikä. 
(Paunonen 1995a [1982]: 48—49.) Tällä perusteella oli hyvä syy olettaa, 
että katomuodot ovat yleistymässä Helsingin puhekielessä (mts. 51). 

Tarkastelen seuraavassa sitä, miten kyseinen muutos on kehittynyt 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Aineistona ovat Helsingin puhekielestä 
1970- ja 1990-luvulla tehdyt haastattelunauhoitukset. Sekä yhteisöllisesti 
että yksilöllisesti lähtökohdiksi voidaan asettaa kolme vaihtoehtoista hy- 
poteesia: 

A. Yhteisöllinen näkökulma: 

]. Uudemmassa aineistossa katomuodot ovat puhujasukupolvittain 
yleisempiä kuin vanhassa aineistossa — muutos on edennyt odo- 
tuksenmukaiseen suuntaan. 

2. Uudemman ja vanhemman aineiston välillä ei ole puhujasuku- 
polvien välisiä eroja — muutos on pysähtynyt 1970-luvun tasolle. 

3. Uudemmassa aineistossa katomuodot ovat puhujasukupolvittain 
harvinaisempia kuin aiemmassa aineistossa — muutos on kahden- 
kymmenen vuoden aikana taantunut. 

B. Yksilöllinen näkökulma: 
1. Samojen yksilöiden puheessa hd— ja katotapausten suhde on sama 

kahdessa eriaikaisessa aineistossa — yksilöiden kieli ei ole muuttu- 
nut (ja jos yhteisöllinen muutos on nähtävissä, se perustuu suku- 
polvien välisiin eroihin). 
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2. Samojen yksilöiden puheessa katotapaukset ovat uudessa aineis- 
tossa tavallisempia kuin vanhassa — yksilöiden kieli on muuttunut 
oletettavan muutoksen suuntaan (ja samalla muutos on todellisuu- 
dessa nopeampi kuin aiempi aineisto antaa aiheen olettaa). 

3. Samojen yksilöiden puheessa katotapaukset ovat uudessa aineis- 
tossa harvinaisempia kuin vanhassa — yksilöiden kieli on muuttu- 
nut oletettavan muutoksen vastaisesti (ja samalla muutos on todel- 
lisuudessa hitaampi kuin aiempi aineisto antaa aiheen olettaa). 

Näennäisaikamenetelmän kannalta ideaalinen vaihtoehto on se, että 
sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti ensiksi mainitut vaihtoehdot toteutu- 
vat. Se merkitsisi yhteisöllisesti sitä, että muutos on edennyt Helsingin 
puhekielessä Labovin sukupolvimallin mukaisesti. Samalla näennäisaika- 
menetelmän ennustavuus saisi vahvaa tukea, jota lisäisi vielä se, että yk- 
silöiden kieli on säilynyt muuttumatta. 

Kaksi muuta yhteisöllistä hypoteesia (muutoksen pysähtyminen tai 
muutoksen taantuminen) merkitsisivät puolestaan sitä, että 1970—luvun 
variaatiokaavaan perustuva ennuste ei vastaa todellista muutosta. Tässä 
tapauksessa näennäisaikainen kuva muutoksesta olisi erilainen kuin kah- 
denkymmenen vuoden aikana tapahtunut todellinen kehitys. 

5.2. Tutkittava piirre ja tutkimusaineisto 

Tutkittava piirre, kadon kanssa vaihteleva hd—yhtymä, tavataan Helsingin 
puhekielessä eräissä suurtaajuisissa lekseemeissä, joista tavallisimpia 
ovat yksi (esim. yhden, yhdessä), kaksi (esim. kahden, kahdessa), kah- 
deksan, yhdeksän, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kahdestaan, läh- 
teä (esim. lähdetään), tehdä, nähdä, tahtoa (esim. tahdon, en tahdo), 
mahdoton ja mahdottomasti. Vanhimmassa Helsingin puhekielessä hd- 
yhtymän vastineena on voinut olla myös hd tai hr (kahdeksan, kahrek- 
san jne.). Tästä alkuaan uusmaalais-hämäläisestä murrepiirteestä oli jälkiä 
Helsingin puhekielessä vielä 1970-luvulla, mutta kato- ja hd—tapausten rin- 
nalla sen osuus oli jo silloin hyvin marginaalinen (Paunonen l995a [1982]: 
46—48). Seuraavissa kuvioissa hö- ja hr-tapaukset on mainittu; niitä tar- 
koittavana otsikkona on hr. 
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hdzlliset tapaukset (kahdeksan, yhdeksän jne.) ovat periytyneet Hel- 
singin puhekieleen kirjakielispohjaisesta puhekielestä, joka syntyi Helsin- 
gin virkamieskortteleissa 1800-luvun lopulla; katovariantit (kaheksan, 
yheksän jne.) ovat puolestaan alkuaan itämurteisuuksia, joiden osuus 
Helsingin puhekielessä muuten on vähäinen (Paunonen 1993: 23—24; 
l995a [1982]: 52—53). Seuraavassa tarkastelussa nimitän hdzllisiä variantte- 
ja yleiskielisiksi. Vastaavasti taas katovariantteja nimitän puhekielisiksi, 
siitäkin huolimatta, että nimitys sisältää lievän epäjohdonmukaisuuden, 
koska kahdeksan, yhdeksän -tyyppiset yleiskieliset muodotkin ovat hel- 
sinkiläistä puhekieltä. 

Tutkimus perustuu kahteen jo puheena olleeseen Helsingin puhe- 
kielen tutkimuksen aineistoon. Vanhempi aineisto on koottu vuosina 
1972—74, jolloin haastateltiin l49:ää syntyperäistä helsinkiläistä. Tästä 
joukosta varsinaiseen tutkimusaineistoon valittiin 96 informanttia, jotka 
edustavat kahta kaupunginosaa (Töölöä ja Kalliota—Sörnäistä), kolmea 
sosiaaliryhmää (ylintä, keskimmäistä ja alinta) sekä kolmea ikäryhmää (yli 
65-vuotiaita, 40—45-vuotiaita ja 17—20-vuotiaita). Kaupunginosat ja 
sosiaaliryhmät kattoivat vain osittain toisensa. Töölöläiset informantit 
kuuluivat ylimpään ja keskimmäiseen sosiaaliryhmään. Kalliolaiset ja sör- 
näisläiset haastateltavat edustivat puolestaan keskimmäistä ja alinta 
sosiaaliryhmää. (Aineistosta tarkemmin: Paunonen 1995a [1982]: 25—27.) 
Uudempi aineisto on nauhoitettu vuosina 1991—92. Haastateltavia oli kaik- 
kiaan 45, joista 29 oli mukana jo aiemmassa otoksessa. Uusia informantteja 
on 16, jotka edustavat kaikki uutta nuorten puhujien ryhmää. Heistä puo- 
let on Töölöstä ja toinen puoli Kalliosta—Sörnäisistä, neljä nuorta miestä 
ja naista kummastakin kaupunginosasta. 

Kumpaankin aineistoon sisältyvät puhujaryhmät käyvät ilmi taulukos- 
ta 2. Uusi aineisto poikkeaa vanhemmasta siinä olennaisessa suhteessa, 
että se on huomattavasti suppeampi. Vanhoja ja keski-ikäisiä informantteja 
on yhteensä 29. Tämä merkitsee samalla sitä, että uusi aineisto on astetta 
vähemmän edustava kuin vanha: sitä ei voi jakaa kaupunginosittain, eikä 
se edusta samalla tavoin eri sosiaaliryhmiä kuin vanha aineisto. Toisaalta 
uuden aineiston 29 informanttia ovat sosiaaliselta taustaltaan heterogee- 
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1970-1311 
VANHAT 
1900—07 

32. 
won-M 

KK SKMKAISET VANHAT 
1927-42 ——, 1923-32 

32 15 

NUORET KESKI-IKÄISET 
1953-57 — . 1952-53r 

32 14 

NUORET 
19?1—?5 

ln 

Taulukko 2. Helsingin puhekielen 1970-luvun ja 1990-luvun haastateltavat 
ikäryhmittäin. 

nisiä. Mukana on edustajia kummastakin kaupunginosasta (Töölöstä ja 
Kalliosta—Sömäisistä) sekä kaikista 1970-luvun aineiston sosiaaliryhmistä. 
Alkuperäisen aineiston kolmannen eli alimman sosiaaliryhmän kalliolaisis- 
ta ja sörnäisläisistä nuorista ja keski—ikäisistä informanteista uusintahaas- 
tatteluihin tavoitettiin kuitenkin vain hyvin harvoja (näiden ryhmien jäse- 
nistä oli huomattava osa kuollut tai asui tuntemattomassa osoitteessa). 
Tästä syystä uusi aineisto on sosiaaliselta rakenteeltaan hieman erilainen 
kuin vanha aineisto. Siinä korostuu kahden ylemmän sosiaaliryhmän 
osuus enemmän kuin vanhemmassa aineistossa. 

Uuden ja vanhan aineiston vertailu on mahdollista kuitenkin yhdestä 
muutoksen kannalta hyvin olennaisesta näkökulmasta: puhujia voidaan 
verrata sukupolvittain. Relevantiksi muuttujaksi jää näin ollen ikä. Van- 
hemman aineiston 32 keski-ikäisestä informantista on uudessa aineistossa 
mukana 15, jotka edustavat 1990-luvun aineistossa vanhoja puhujia. 1970— 
luvun 32 nuoresta puhujasta on uudessa aineistossa mukana 14, jotka 
edustavat uudessa aineistossa keski-ikäisiä puhujia. Lisäksi puhujia voi— 
daan uudessakin aineistossa verrata sukupuolen perusteella. 
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5.3.hd—yhtymän vaihtelu Helsingin puhekielessä 1970- ja 1990- 
luvulla 

On kiintoisaa lähteä liikkeelle siitä, miten vertailtavana olevien ryhmien 
kieli on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut tai säilynyt ennallaan. 
Siitä antaa alustavia Viitteitä kuvio 4, jossa on verrattu samoja puhujia 
ryhminä keskenään. Verrattavina ovat 1970-luvun keski-ikäiset ja 1990- 
luvun vanhat puhujat (15 informanttia) sekä 1970-luvun nuoret ja 1990- 
luvun keski-ikäiset puhujat (14 informanttia). 
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Kuvio 4. hd—yhtymän vaihtelu 1970-luvun ja 1990-luvun aineistoissa 
samojen informanttiryhmien puheessa (29 puhujaa; M = miehet, N = 
naiset). 

Tulos on suorastaan hämmästyttävä. Näyttää siltä, että 1970-luvun 
keski-ikäisten kieli ei ole muuttunut juuri lainkaan heidän ikääntyessään: 
hel-tapausten osuus on ollut heillä 1970-luvun aineistossa 74 %; 1990- 
luvun aineistossa vastaava luku on 73 %. 1970-luvun nuorten kieli on 
sentään muuttunut hieman enemmän: heillä Im'-tapausten määrä on lisään- 
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tynyt kahdessakymmenessä vuodessa 43 prosentista 48 prosenttiin. Kaik- 
kiaan muutokset ovat silti varsin vähäisiä. Näyttäisi siis siltä, että hypo— 
teesi, jonka mukaan yksilön kieli ei hänen elinvaiheissaan muutu, saisi 
todella vahvaa tukea. Tämä tukisi myös Labovin esittämää sukupolvittai- 
sen muutoksen mallia. 

Kuvio 4 ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa siitä, mitä helsinkiläisessä 
puheyhteisössä on kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtunut. Sen sel- 
vittämiseksi kuviossa 5 on verrattu 1970-luvun aineistoa ja 1990-luvun 
aineistoa keskenään. Miehet ja naiset on lisäksi erotettu omiksi ryhmik- 
seen. 
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Kuvio 5. Im'-yhtymän vaihtelu 1970-luvun ja 1990-luvun aineistoissa 
(96 puhujaa 1970-1. ja 45 puhujaa 1990-1. M = miehet, N = naiset). 
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Kuviossa 5 vasemmanpuoleisten pylväsdiagrammien pystyrivi antaa 
kuvan hel-yhtymän vaihtelusta 1970-luvun aineistossa. Vanhat puhujat 
ovat hyvin yleiskielisiä, ja vanhojen naisten Im'-tapausten määrä on peräti 
86 %. Vanhat miehet ovat jonkin verran puhekielisempiä. Silti heilläkin hd- 
tapaukset ovat selvänä enemmistönä, 66 %. Myös keski-ikäiset puhujat 
ovat huomattavan yleiskielisiä. Keski-ikäisten ja vanhojen naisten välillä 
ei itse asiassa ole eroa lainkaan; hd—tapausten osuus on myös keski-ikäi- 
sillä naisilla 86 %. Miestenkin välillä ero on vain 6 prosenttiyksikköä. Sitä 
vastoin nuoret poikkeavat 1970-luvun aineistossa selvästi molemmista 
vanhemmista ikäryhmistä. Katotapaukset ovat enemmistönä sekä nuorilla 
naisilla että miehillä, mutta varsinkin nuorilla naisilla muutos on johtanut 
pitkälle: heillä katotapausten osuus on peräti 70 %. 

1970-luvun aineistoon perustuva näennäisaikainen ennuste antaisi ai- 
heen odottaa, että 1990-luvun aineistossa vanhat puhujat olisivat varsin 
yleiskielisiä, kun taas keski-ikäiset olisivat puolestaan jo huomattavasti 
puhekielisempiä. Jos muutos olisi jatkunut samansuuntaisena ja suhteelli- 
sen jyrkkänä kuin nuorilla 1970-luvun aineistossa, 1990-luvun nuorten 
odottaisi olevan jo lähes pelkästään puhekielisten muotojen kannalla. 

1990-luvun vanhat puhujat ovatkin vielä varsin yleiskielisiä. Jos heitä 
verrataan 1970-luvun keski-ikäisiin puhujiin, nähdään kuitenkin kiintoisia 
muutoksia. Keski-ikäiset naiset kuuluivat 1970-luvulla kaikkein yleiskieli- 
simpiin puhujiin (heillä hd—tapausten osuus oli 86 %). 1990-luvun aineis- 
tossa vanhat naiset ovat edelleen yleiskielisimpiä puhujia, mutta hd- 
tapausten osuus on heillä seitsemän prosenttiyksikköä pienempi, 79 %. 
Keski-ikäiset naiset ovat näin ollen kahdenkymmenen vuoden aikana hie- 
man puhekjelistyneet. Heidän kielensä on samalla muuttunut yhteisöllisen 
muutoksen (katotapausten yleistymisen) suuntaan. 1970-luvun keski—ikäi- 
set miehet sitä vastoin näyttävät samana aikana hieman yleiskielistyneen: 
1970-luvulla heillä Im'-tapausten osuus oli 60 %, 1990-luvun vanhoilla mie- 
hillä se on 67 %. Kiintoisaa on, että naisten ja miesten puhekielen kehitys 
on kulkenut ristiin. 

1970-luvun aineistossa nuoret naiset olivat kaikkein puhekielisimpiä; 
heillä katotapausten osuus oli 70 %. Tällä perusteella odottaisi, että 1990- 
luvun keski-ikäisten aineistossa näkyisi jälkiä 1970-luvun nuorten puhe- 
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kielisyydestä. Jos verrataan 1990-luvun vanhoja ja keski-ikäisiä puhujia, 
ero sukupolvien välillä onkin huomattavan selvä. Mutta jos verrataan 
1990-luvun keski-ikäisten katotapausten määrää 1970-luvun nuorten kato- 
tapauksiin, nähdään, että varsinkin nuorten naisten puhekielisyys on an- 
tanut sijaa yleiskielistymiselle: keski-ikäisillä naisilla katotapaukset ovat 
enää niukkana enemmistönä; niiden osuus on heillä 52 %. Muutos on 
todella suuri. Nuorten naisten keski-ikäistyessä heidän kielensä on muut- 
tunut selvästi yhteisöllistä muutosta (katotapausten yleistymistä) vas- 
taan. Vastaavasti nuoret miehet ovat 1970—luvulla olleet huomattavasti 
yleiskielisempiä kuin nuoret naiset. Heillä katotapausten osuus oli ”vain” 
53 %. 1990-luvun keski-ikäisillä miehillä se on miltei sama: 50 %. Käytän— 
nössä nuorten naisten ja nuorten miesten kielessä 1970-luvulla esiintynyt 
lähes 20 prosenttiyksikön suuruinen ero on kahdessakymmenessä vuo- 
dessa tasoittunut. 

1990-luvun nuorten lukemat osoittavat, että muutos on jatkunut sen 
suuntaisena kuin 1970-luvun aineiston perusteella saattoi odottaakin. 
Sekä nuorten naisten että nuorten miesten puhekielessä katotapaukset 
ovat jo lähellä yksinomaistumista. Kiintoisaa on, että nuoret miehet ovat 
20 vuodessa saavuttaneet nuorten naisten etumatkan: nuorilla miehillä 
katotapausten osuus on 90 %, nuorilla naisilla 87 %. Kaikkiaan muutos on 
nuorten kielessä lähestymässä S-käyrän hidasta loppuvaihetta. 

Samoja puhujasukupolvia 1970-luvun ja 1990-luvun aineistossa edus- 
tavien vaakarivien vertailu havainnollistaa sitä, miten muutos on sukupol- 
vittain Helsingin puhekielessä edennyt. 1970—luvun ja 1990-luvun vanho- 
jen puhujien välillä ero ei ole kovinkaan suuri. Itse asiassa siitä on merkke- 
jä vain vanhojen naisten ryhmissä: 1990-luvun vanhat naiset ovat hieman 
puhekielisempiä kuin vanhat naiset 1970-luvulla. 1970-luvun ja 1990-luvun 
keski-ikäiset puhujat poikkeavat sitä vastoin selvästi toisistaan. Ero on 
jälleen selvempi naisten kuin miesten ryhmissä. 1970-luvun aineistossa 
Im'-tapausten osuus oli keski-ikäisillä naisilla 86 %, 1990-luvun aineistossa 
se on laskenut 48 %:iin; erotus on 38 prosenttiyksikköä. Myös nuorten 
ryhmissä erot ovat selvät. Katotapaukset ovat 1990-luvun puhujilla sel- 
västi yleisempiä kuin l970-luvun nuorilla. Erityisen suuri muutos on nuor- 
ten miesten kohdalla. 1970-luvun aineistossa katotapausten osuus oli 
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nuorilla miehillä 53 %; 1990-luvulla vastaava luku on 90 % eli erotus on 37 
prosenttiyksikköä. 

' Myös 1970-luvun ja 1990-luvun kokonaisvariaatiota edustavien 
pystyrivien vertailu osoittaa, miten puhujayhteisön kieli on kahdenkym- 
menen vuoden aikana muuttunut. 1970-luvulla vanhojen ja keski-ikäisten 
puhujien ryhmät olivat lähellä toisiaan, ja molemmat ryhmät olivat huo- 
mattavan yleiskielisiä. Sitä vastoin nuoret poikkesivat selvästi näistä kah- 
desta muusta ryhmästä. 1990-luvun aineistossa enää vanhat puhujat ovat 
selvästi yleiskielisiä. Keski-ikäiset ovat puoliksi yleiskielisten, puoliksi pu- 
hekielisten varianttien kannalla, ja nuoret ovat entistä selvemmin puhekie- 
lisiä. Odotuksenmukaista olisi ollut, että 1990-luvun aineistossa keski-ikäi- 
setkin olisivat olleet puhekielisempiä (tämä koskee erityisesti naisia), mut- 
ta heidän kohdallaan muutos on selvästi taantunut. 

Sukupolvittainen vertailu osoittaa, että yleiskielinen puhekieli on Hel- 
singissä ainakin hel-tapausten valossa selvästi väistymässä. 1970-luvulla 
yleiskielisten puhujien suhteellinen osuus yhteisössä oli suurempi kuin 
puhekielisten, olihan yleiskielinen hd ominainen sekä vanhoille että keski- 
ikäisille puhujille. 1990—luvulla yleiskieliset puhujat ovat jo selvänä vähem- 
mistönä. Kiintoisa kysymys jatkokehityksen kannalta on se, tuleeko muu- 
toksen loppuvaihe olemaan S—käyrän mukaisesti hidas vai tempaako käyn- 
nissä oleva muutos loppuvaiheessa viimeisetkin hdzllisiä muotoja käyttä- 
vät puhujat mukaansa. Silloin muutos olisi nopeampi kuin S-käyrä ennus- 
taisi. Tähän kysymykseen ei nykyinen aineisto anna vastausta. Ylimal- 
kaan muutosten loppuvaiheisiin ei ole kiinnitetty kovinkaan paljon huo- 
miota. Tältäkin osin reaaliaikaisen muutoksen tutkimus kaipaa lisähavain- 
toja. (Vrt. kuitenkin Labov 1994: 79—83.) 

Kuvio 5 muuttaa osin sitä kuvaa, joka kuvion 4 perusteella hahmottui 
idiolektien staattisuudesta. Kuvion 5 perusteella sekä 1970-luvun keski- 
ikäisten että nuorten kieli on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut. 
Osin muutokset miesten ja naisten kielessä kulkevat ristiin, minkä vuoksi 
ne eivät näkyneet kuvion 4 diagrammeissa, joissa miehet ja naiset oli yh- 
distetty samaan kuvioon. Näyttää kuitenkin siltä, että yksityisten puhu- 
jienkin kielessä on tapahtunut muutoksia. Oletus, jonka mukaan puhujien 
kieli säilyisi staattisena koko eliniän, kaipaa tarkempaa selvittämistä. 
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5.4. hd-yhtymän vaihtelu samoilla puhujilla 1970-luvulla ja 1990- 
luvulla 

Labovin kolmas kielenmuutosmalli lähti ajatuksesta, jonka mukaan muutos 
tapahtuu sukupolvittain mutta sukupolvien sisällä yksilöiden kieli säilyy 
muuttumattomana. Hänen neljänteen malliinsa puolestaan sisältyy oletus, 
että niin yhteisön kuin yksityisenkin kielenkäyttäjän kieli muuttuu. Näen- 
näisaikahypoteesin kannalta kolmas malli on kestävämpi, koska sen mu— 
kaisesti näennäisaikainen kuva muutoksesta vastaisi todellista muutosta. 
Neljäs malli sitä vastoin vähentää näennäisaikaisen muutoskuvauksen en- 
nustavuutta, koska yksilöiden kieli saattaa tämän vaihtoehdon mukaan 
muuttua arvaamattomasti. 

Näitä kahta muutosmallia on mahdollista testata Helsingin puhekielen 
Im'-aineiston avulla. Kuvion 4 perusteella voitiin olettaa, että kahteen ker- 
taan haastateltujen helsinkiläisten kieli on kahdenkymmenen vuoden aika- 
na pysynyt yllättävänkin stabiilina. Kuvio 5 puolestaan hämmensi kuvion 
4 ideaalia tulosta. 

Kuviossa 6 on esitetty hd—tapausten osuudet samoilla 1970-luvun ai- 
neiston keski-ikäisillä ja 1990-luvun aineiston vanhoilla puhujilla. 
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Kuvio 6. hel-tapausten osuudet samoilla puhujilla (1970-luvun aineis- 
ton keski-ikäiset ja 1990-luvun aineiston vanhat puhujat; 8 nais- ja 7 
miesinformanttia). 
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1970-luvun keski-ikäiset naiset kuuluivat kaikkein yleiskielisimpiin pu- 
hujiin. Kuviossa 6 neljän keski-ikäisen naisen hel-tapausten osuus on 
1970-luvulla ollut täydet sata prosenttia, ja neljällä muullakin niiden osuus 
on ollut hyvin suuri (vähimmillään 75 % puhujalla 70-TIN20)2. Kuvio 5 
osoitti, että 1970-luvun keski-ikäisten naispuhujien hd—tapausten osuus 
oli kahdessakymmenessä vuodessa hieman vähentynyt (pudotusta oli 86 
prosentista 79 prosenttiin). Kuviosta 6 nähdään, että yhtä puhujaa lu- 
kuun ottamatta kaikkien keski-ikäisten naisten hd-tapausten määrä on las- 
kenut 1970-luvun jälkeen muutaman prosenttiyksikön. Useimmilla on kyse 
todellakin vain muutaman prosenttiyksikön suuruisesta laskusta, mutta 
kiintoisaa on se, ettei 1990-luvun aineistossa ole ainoatakaan vanhaa 
naispuhujaa, jolla hd—tapausten osuus olisi täydet 100 %. Suurin idiolekti- 
kohtainen pudotus näkyy informantin 70-TIlN2d kielessä: 1970-luvulla 
hd-tapausten osuus oli hänellä 83 %, 1990-luvulla vain 55 %. 

Miesten osalta kuvio 6 näyttää toisenlaiselta. Kuvion 5 mukaan keski— 
ikäiset miehet ovat vanhetessaan keskimääräisesti hieman yleiskielisty- 
neet. 1970-luvulla hel-tapausten osuus oli heidän puheessaan 60 %, 1990- 
luvulla 67 %. Kuvio 6 osoittaa kuitenkin, että yleiskielistyminen on koske- 
nut vain osaa 1970-luvun keski-ikäisistä miehistä. Osa on päin vastoin sel— 
västi puhekielistynyt. Muutokset kumpaankin suuntaan ovat lisäksi huo- 
mattavan suuria. Kaksi 1970-luvulla vain yleiskielisiä variantteja käyttä- 
nyttä puhujaa (70-SIIM2b ja 70-TIM2a) on puhekielistynyt, kun taas yksi 
1970-luvulla suhteellisen puhekielinen informantti (70-TIIM2b) on koko- 
naan siirtynyt yleiskielisten varianttien kannalle. 1970-luvun keski-ikäisten 
miesten osalta kuva muutoksesta on kaikkiaan huomattavasti kirjavampi 
kuin samanikäisten naisten. Kokonaisuudessaan miesten ryhmän sisällä 
tapahtuneet muutokset kuitenkin pitkälti kumoavat toisensa, ja keskimää- 
räinen puhujaryhmäkohtainen kuva näyttää todellista staattisemmalta.3 

2 Puhujista käytetyissä signumeissa 70 viittaa nauhoitusvuosikymmeneen, T ja S kau- 
punginosiin (Töölö, Kallio—Sörnäinen), roomalaiset numerot !, II ja lll sosiaali- 
ryhmiin, M ja N sukupuoleen, numerot 1, 2 ja 3 ikäryhmiin ja viimeinen kir- 
jain on puhujan tunnus nelijäsenisessä puhujaryhmässä. (Ks. tarkemmin Paunonen 
l995a [1982]: 28.) 
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1970-luvun nuorten idiolekteissa tapahtuneet muutokset käyvät puo- 
lestaan ilmi kuviosta 7. 
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Kuvio 7. lid-tapausten osuudet samoilla puhujilla (1970-luvun aineis- 
ton nuoret ja 1990-luvun aineiston keski-ikäiset puhujat; 7 nais- ja 7 
miesinformanttia). 

Kuvion 5 perusteella näytti siltä, että 1970-luvun nuoret naiset ovat 
keski-ikäistyessään selvästi yleiskielistyneet: 1970-luvun aineistossa heil- 
lä hd—tapausten osuus oli vain 30 %, 1990—luvun keski-ikäisillä naisilla 
vastaava luku oli 48 %. Kuvion 7 perusteella yhtä puhujaa lukuunottamat- 
ta kaikki muut nuoret naiset ovatkin ikääntyessään yleiskielistyneet. Paril- 
la puhujalla (70—TIN3b ja 70-SIIIN3b) muutos on huomattavan suuri, yli 
30—40 prosenttiyksikköä, mutta muilla se ei ole ollut yhtä tuntuva. Olen- 
naista on kuitenkin ryhmän sisäinen yhtenäisyys muutoksessa; ainoana 
poikkeuksena on puhuja 70-SIIIN3d, jonka puheesta yleiskieliset hd- 
tapaukset ovat tyystin väistyneet. On mahdollista, että hänen kielellisestä 
henkilöhistoriastaan löytyy seikkoja, jotka selittävät hänen poikkeavan 
käytöksensä, mutta en tässä yhteydessä syvenny niihin tarkemmin. On 
myös kiintoisaa huomata, että nuorten naisten kielessä tapahtunut muu- 
tos puhekielisestä yleiskieliseen suuntaan on täysin päinvastainen kuin 

3 Kuvioiden 4, 5, 6 ja 7 diagrammit on kaikki laskettu absoluuttisista luvuista. Ku- 
vioissa 4 ja 5 lähtökohtina ovat puhujaryhmäkohtaiset absoluuttiset luvut, kuviois- 
sa 6 ja 7 diagrammit perustuvat idiolektikohtaisiin esiintymiin. Kuvioissa 6 ja 7 
yksilökohtaiset luvut korostuvat enemmän; kuvioissa 4 ja 5 yksilölliset erot eivät 
pääse samalla lailla vaikuttamaan ryhmän kokonaisarvoihin. 
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se tendenssi, joka oli nähtävissä keski-ikäisten naisten kielessä heidän 
vanhetessaan: hehän olivat puolestaan hieman puhekielistyneet. 

Nuorten miesten kieli heidän keski-ikääntyessään oli kuvion 5 perus- 
teella muuttunut vähemmän. 1970-luvun nuorilla miehillä hel-tapausten 
osuus oli 45 %; 1990-luvun keski-ikäisillä miehillä se oli 49 %. Kuvio 7 
osoittaakin sen, että monella puhujalla muutokset ovat olleet suhteellisen 
vähäisiä, vain muutaman prosenttiyksikön suuruisia. Ainoastaan kahden 
puhujan kieli näyttää merkittävästi muuttuneen, ja kummallakin on virta 
vienyt katomuotojen suuntaan (puhujat 70-SIIM3b ja 70-TIIM3d). Varsin- 
kin informantti 70-SIIM3b on ollut 1970-luvulla huomattavan yleiskielinen; 
hd—tapausten osuus on ollut hänellä peräti 84 %. 1990-luvun aineistossa 
hän on oman ryhmänsä puhekielisimpiä haastateltavia. Muutos on ollut 
todella suuri; erotus on 61 prosenttiyksikköä. Kaikkiaan sekä 1970-luvun 
keski-ikäisten miesten että 1970-luvun nuorten miesten ryhmissä kieli on 
saattanut muuttua niin yleiskielisemmäksi kuin puhekielisemmäksikin. Sa- 
manlaista ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä muutoksen suunnassa kuin mo— 
lemmissa naisten ryhmissä ei miesten ryhmissä ole. 

Idiolektikohtainen tarkastelu osoittaa, että ajatus yksilön kielen elin- 
ikäisestä staattisuudesta on ainakin Helsingin puhekielen aineiston valos- 
sa liian idealistinen. Yksittäisen puhujan kieli saattaa muuttua suurestikin 
eri elämänvaiheissa. Muutos ei edes koske vain nuoria puhujia, vaan 
myös keski-ikäisten kieli saattaa muuttua heidän vanhetessaan. Osin muu- 
tokset näyttävät olevan ryhmäsidonnaisia. Yleiskieliset keski-ikäiset nai— 
set ovat vanhetessaan hieman puhekielistyneet, hyvin puhekieliset nuo- 
ret naiset ovat keski-ikäistyessään jonkin verran yleiskielistyneet. Osin 
muutokset voivat mennä ristiin, kuten molemmissa miesten ryhmissä. 

Näennäisaikainen menetelmä ei lingvistisenä analyysimenetelmänä oli- 
si 1970-luvun aineiston perusteella voinut ennustaa, että keski-ikäiset nai- 
set puhekielistyisivät tai että nuoret naiset yleiskielistyisivät. Toisaalta on 
hyvin ymmärrettävää että ikääntyessään ja työelämään siirtyessään nuo- 
ret naiset alkavat suosia standardivariantteja aiempaa enemmän. Tosin se- 
littämättä jää, miksi vanhemmat naiset vanhetessaan puolestaan vapautu- 
vat kielellisesti (vrt. kuitenkin Eckert 1998: 164—165). Vlelä huonommin olisi 
näennäisaikamenetelmän perusteella voinut ennustaa miesten kielessä ta- 
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pahtuneita muutoksia. Meniväthän ne sitä paitsi kummankin ikäryhmän 
sisällä ristiin. Jäljelle jääkin kysymys siitä, kelpaako Labovin sukupolvi- 
malli selittämään ja kuvaamaan kieliyhteisössä tapahtuvia muutoksia. 

5.5. hd-yhtymän variaatio dynaamisena prosessina 

Aiemmin oli puhetta siitä, että näennäisaikainen sukupolvittainen kuvaus 
voisi parhaimmillaan antaa S-käyrän muotoisen kuvan siitä, miten uuden- 
nokset yleistyvät sukupolvi sukupolvelta nuorten kielessä, ja vastaavasti 
käänteinen S-käyrä voisi osoittaa, miten vanhat variantit sukupolvittain 
väistyvät vanhojen puheesta. Tämän kuvaustavan edellytyksenä oli se, 
että muutokset etenevät sukupolvi sukupolvelta ja että sukupolvittaiset 
erot ovat niin selvät, että muutoksen kehitystä voidaan niiden valossa 
seurata. 

Kuviossa 8 on seurattu katotapausten yleistymistä kaikkiaan neljän 
nuoria puhujia edustavan sukupolven kielessä. Vanhin, 1920-luvun kanta 
perustuu 1970—luvun vanhoilta puhujilta saatuun aineistoon. Oletuksena 
on, että se suhteellisen pitkälti edustaa sitä kieltä, mitä he ovat nuorena 
puhuneet. 1940—50-luvun edustus on puolestaan peräisin 1970—luvun kes- 
ki-ikäisiltä informanteilta, jotka ovat sotien jälkeen olleet nuoria. Kaksi 
muuta aikatasoa, 1970-luvun ja 1990-luvun aikapisteet, perustuvat puoles- 

103 taan todelliseen tietoon, ja ne 
ovat peräisin 1970-luvun ja 
1990-luvun nuorilta puhujilta. 
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huippu, ja ennustettavissa on, että muutos loppuvaiheessaan hidastuu. 
On silti vaikea ennustaa, tulevatko hdzlliset tapaukset esimerkiksi nume- 
raaleissa aikanaan täysin katoamaan helsinkiläisten puhekielestä. Rinnalla 
on helsinkiläisyhteisössä edelleen vaikuttamassa yleiskielinen malli, jonka 
mukaisia variantteja ainakin vielä esimerkiksi joukkoviestimissä jossain 
määrin käytetään. Tosin jo nyt saattaa kuulla jopa televisiouutisten lukijan 
käyttävän hd—numeraaleista katomuotojakin. Tavallisissa keskusteluohjel- 
missa ja haastatteluissa kaheksan, yheksän -tyyppiset katomuodot liene- 
vät radiossa ja televisiossa nykyisin jo selvästi tavallisempia kuin yleis- 
kieliset variantit. 

Kuvioon 8 on kuitenkin liitettävä muuan varaus: se antaa näin esitet- 
tynä todellisuuteen verraten kovin yksioikoisen kuvan hel-yhtymän vari- 
aatiosta Helsingin puhekielessä. Varsinkin 1900-luvun alkupuolella sekä 
sosiaaliryhmittäiset että sukupuolten väliset erot ovat olleet huomattavan 
suuret (Paunonen l995a [1982]: 48—49). Toisaalta muutosta havainnollista- 
vaan kaaviokuvaan ei voi sisällyttää kaikkea variaatiota. Sukupolvittainen 
muutosmalli antaa aikaan suhteutetun yhteenvedon siitä muutoksesta, 
joka yhteisössä on tapahtumassa. Muutoksen yksityiskohdat selviävät 
perusteellisemmassa variaationkuvauksessa. 

Vastaavanlainen sukupolvit- 
tainen kaaviokuva voidaan piir- 
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Kuviosta 9 näkyy Im'-tapausten hidas taantuminen vielä 1970—90-1uku- 
jen vanhojen puhujien kielessä. 1990-luvulta lähtien yleiskielisten muoto- 
jen väistyminen kuitenkin lisääntyy jyrkästi ja jatkuu yhtä jyrkkänä aina 
2040-luvulle asti. Jos muutos noudattaa loppuvaiheissaankin käänteistä 
S-käyrää, muutoksen vauhti loppua kohden hidastuu, ja hdzllisiä muotoja 
saattaa esiintyä vanhimpien puheessa vielä 2040—50-luvullakin. 

Pari kysymystä jää kuitenkin odottamaan vastausta. On mahdollista, 
ettei hd—tapausten väistyminen todellisuudessa tapahdu niin jyrkästi kuin 
kuvion 9 diagrammit osoittavat. Olivathan 1970-luvun nuoret puhujatkin 
keski-ikäistyessään jossain määrin yleiskielistyneet. Jos näin tapahtuu tu- 
levaisuudessakin, hd—tapausten väistyminen on hieman hitaampaa kuin 
näennäisaikainen kuva ennustaisi. Toisaalta on kuitenkin mahdollista, että 
muutos tempaa loppuvaiheissaan konservatiivisemmatkin puhujat mu- 
kaansa. Yksilöiden puhe voi muuttua varsinkin muutoksen viime vaiheis- 
sa muutoksen suuntaan. Silloin muutoksen loppuvaihe on nopeampi ja 
dramaattisempi kuin näennäisaikaisessa ennusteessa. 

En tässä kirjoituksessa puutu tarkemmin hel-yhtymän leksikaalisluon- 
teiseen vaihteluun ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. 1970-luvun aineis- 
tossa vanhoilla ja keski—ikäisillä puhujilla hdzllisten ja katomuotojen osuus 
oli suurin piirtein yhtä suuri niin numeraaleissa kuin muissakin vaihtelun- 
alaisissa tapauksissa. Nuorilla sitä vastoin oli nähtävissä selvä ero nume- 
raalien ja ja muiden vaihtelunalaisten tapausten välillä. Joissakin nuorten 
ryhmissä katomuodot olivat numeraaleissa lähes yksinomaisia. (Paunonen 
1995a [1982]: 50—5 ] .) Ennustinkin samassa yhteydessä, että ennen pitkää 
lukusanat tulevat Helsingin puhekielessä vakiintumaan dzttömään asuun. 
1990-luvun aineiston valossa näin ei ole vielä käynyt, vaan nuortenkin 
informanttien joukossa on useita, joilla esiintyy vielä numeraaleista kato- 
muotojen rinnalla hdzllisiä muotoja. Pikemminkin 1990-luvun nuorten ai- 
neisto viittaa siihen, että ero numeraalien ja muiden vaihtelunalaisten ta- 
pausten välillä on kaventunut. Katomuotojen osuus 1990-luvun nuorten 
aineistossa on numeraaleissa 90 % ja muissa vaihtelunalaisissa tapauksis- 
sa 88 %. 
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6. Päätelmiä 

Asetin aluksi kysymyksen siitä, miten hyvin näennäisaikainen kuva muu- 
toksesta heijastaa todellista muutosta. Tulos riippuu pitkälti siitä, miten 
muuttumattomana yksilöiden kieli eri elinvaiheissa säilyy. Yksilöiden kieli 
voi säilyä muuttumattomana, mutta se voi myös muuttua joko muutoksen 
suuntaan tai sen vastaisesti. Helsingin puhekielen hd—tapausten tarkaste- 
lu osoitti, että kaikki vaihtoehdot ovat todellisuudessa mahdollisia. Keski- 
ikäisten naisten kieli on kahdessakymmenessä vuodessa hienokseltaan 
puhekielistynyt, ja nuorten naisten kieli on samana aikana puolestaan 
yleiskielistynyt. Miesten puhekieli on kummassakin tutkitussa ryhmässä 
muuttunut sekä yleiskielisemmäksi että puhekielisemmäksi. Näiden muu- 
tosten ennustaminen l970-luvun näennäisaineiston perusteella ei olisi 01- 
lut mahdollista. 

Nämä havainnot näyttäisivät viittaavan siihen, että kielen muutos ta- 
pahtuu samaan aikaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tällöin Labovin 
esittämistä muutosmalleista kyseeseen tulisi neljäs vaihtoehto. 

Toisaalta tarkastelu osoittaa, että 1970-luvun aineiston sukupolvittai- 
set erot ovat kaikesta huolimatta säilyneet 1990-luvun aineistossakin sel- 
vinä. Tietyn puhujaryhmän sisäiset yksilökohtaiset muutokset ovat osin 
kumonneet toisensa, tai muutokset yksilöiden kielessä ovat sittenkin ol- 
leet kokonaisuuden kannalta niin pieniä, ettei niillä ole ollut ratkaisevaa 
vaikutusta sukupolvittaisen vertailun kannalta. Myös uusi, 1990-luvun 
nuoria edustava ryhmä asettuu odotuksenmukaisesti muutosta kuvaaval- 
le S-käyrälle. 

Vaikka yksilöiden kielessä on saattanut tapahtua suuriakin muutoksia, 
Labovin kolmas kielellistä muutosta kuvaava sukupolvittaisen muutoksen 
malli kuvaa sittenkin kokonaisuudessaan hyvin Helsingin puhekielessä 
Im'-tapausten valossa tapahtuneita muutoksia. Näiden havaintojen perus- 
teella ei ole mitään syytä luopua käyttämästä näennäisaikaista muutos- 
kuvausta sosiolingvistisena menetelmänä. 

Käytettäessä näennäisaikaista kuvausta tulevia muutoksia koskevien 
ennusteiden pohjana kannattaa kuitenkin muistaa myös menetelmän rajat. 
Näennäisaikainen muutoksen kuvaus ei kerro odotuksenvastaisista kään- 
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teistä muutoksissa. Esimerkiksi Trudgillin 1960-luvulla Norwichin puhekie- 
lestä keräämä aineisto ei antanut viitteitä siitä, että silloin vielä nuorimmilla 
puhujilla selvästi vahvistumassa ollut /8/-foneemin sentraalistumis- 
tendenssi tulisi seuraavien viidentoista vuoden aikana täysin tasaantu- 
maan. Näennäisaikamenetelmään perustuva kuvaus on kartta parhaillaan 
tapahtuviin diakronisiin prosesseihin, mutta se on myös sidoksissa siihen 
synkroniseen hetkeen, jolloin kielellinen poikkileikkaus on tehty. Enempää 
tietoa siihen ei sisälly. 

Helsingin puhekielen tutkimusaineisto tuo lisävaloa myös paneelitut- 
kimuksen ja trenditutkimuksen suhteeseen. 1970-luvun aineistossa nuoret 
naiset olivat muutoksen kärjessä, sillä he olivat kaikkein puhekielisimpiä. 
Keski-ikääntyessään he olivat kuitenkin huomattavasti yleiskielistyneet 
(ero 1970-luvun nuorten naisten ja 1990-luvun keski-ikäisten naisten välil- 
lä oli yllättävän suuri). Pelkästään paneelitutkimuksen perusteella olisi 
voinut suorastaan päätellä, että 1970-luvulla käynnissä ollut muutos olisi 
kahdessakymmenessä vuodessa tasaantunut tai jopa taantunut. Rinnalla 
ollut 1990-luvun nuorten tutkimusaineisto osoitti kuitenkin selvästi, että 
muutos on Helsingin puhekielessä yhä voimissaan. Thelanderin ja 
Labovin näkemys, jonka mukaan paneelitutkimus tarvitsee rinnalleen tren- 
ditutkimusaineistoa, vaikuttaa hyvin perustellulta. 
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Pentti Leino 

Kielihistorioitsija nikkarina ja insinöörinä 

Älyllistä nikkarointia 

Esitykseni punainen lanka on kolmisäikeinen. Ensimmäiseksi säikeeksi 
kiertyy tutkija, toiseksi aineisto ja kolmanneksi metodi. Langanpunonta 
alkaa 1960-luvulta, tarkemmin sanoen vuodesta 1969. 

Tuona vuonna nimittäin Ahti Tapani Lehtinen valmistuu. Hän muuttaa 
akateemista statusta ja siirtyy opiskelijasta maisteriksi ja tutkijaksi. Tapani 
on edustavin mahdollinen esimerkki kielihistorioitsijasta eli siitä tutkija- 
tyypistä, joka punoutuu ensimmäisenä säikeenä esitykseeni. 

Toisena säikeenä punoksessa on aineisto. Äskeiseen statuksen muut- 
tumista esittävään ilmaukseen on vaihdettavissa elatiivin tilalle toinen si- 
jamuoto: eksessiivi. Eksessiiviä käyttäen voidaan sanoa, että Tapani 
muuttui opiskelijana: maisteriksi. Tämä monille meistä eksoottinen pai- 
kallissija esiintyy etenkin suomen kaakkoisissa murteissa translatiivin ero- 
sijaisena parina. Eksessiivi aktuaalistui tuona samaisena Tapanin valmis- 
tumisvuonna 1969. Silloin nimittäin tarkastettiin Tauno Särkän väitöskirja 
ltämerensuomalaislen kielten eksessiivi. Palaan kohta siihen. 

Esitykseni kolmanneksi säikeeksi ilmoitin metodin. Olen edelleen vuo- 
dessa 1969. Tein tuohon aikaan väitöskirjaa, mutta koetin samalla sivistyä 
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ja luin siinä tarkoituksessa muun muassa kielitieteen ja kulttuurintutkimuk- 
sen perusteoksia. Erityisen kiehtova oli ranskalainen antropologi Claude 
Lévi-Strauss, strukturaalisen antropologian keskeinen hahmo. Häntä kiin- 
nostivat erityisesti myytit, ja hän selvitteli niiden loogisia rakenteita ja sitä 
ajattelua, jonka tuottamia nuo rakenteet ovat. 

Levi-Strauss nimitti myyttien pohjana olevaa ajattelua villiksi tai kesyt- 
tömäksi ja luonnehti sitä käsitteellä bricolage. Ehkä sopivin suomennos 
sille olisi nikkarointi. Insinöörillä ja ammattimiehellä on valmiit työkalut ja 
tarveaineet eteen tulevien työtehtävien hoitamiseen. Nikkari eli bricoleur 
taas työskentelee käsin ja joutuu tyytymään niihin puutteellisiin välinei- 
siin ja raaka-aineisiin, joita hänellä kulloinkin on ulottuvillaan. Siksi nikka- 
rointi on mahdollisuuksien taidetta tai — niin kuin Lévi-Strauss (1968) 
asian ilmaisee — ”konkreettisen elementin tiedettä”. Se on luovaa toimin- 
taa, joka ohjaa näkemään tutut esineet uudesta näkökulmasta ja käyttä- 
mään niitä totutusta poikkeavalla tavalla. 

Myyttiselle ajattelulle on luonteenomaista, että se käyttää kirjavaa 
mutta silti rajallista keinovalikoimaa itsensä ilmaisemiseen. Riippumatta 
kulloisestakin tehtävästä sen on pakko turvautua tähän valikoimaan, kos- 
ka mitään muuta ei ole käytettävissä. Näin ollen myyttinen ajattelu on 
eräänlaista intellektuaalista bricolagea, älyllistä nikkarointia. 

Tämä viehättävä ajatus tarttui mieleeni, ja olen silloin tällöin koettanut 
pohtia sen ulottuvuuksia. Jotenkin tuntuu siltä, että kielenpuhujakin toimii 
nikkarin tavoin. Uuden haasteen edessä hän joutuu penkomaan vanhoja 
varastojaan ja ottamaan sieltä löytyviä tarvikkeita uusiokäyttöön. Kielen 
keinot ovat rajalliset, ja niitä on kaiken aikaa sovellettava uusiin tarkoituk- 
siin. Mitä muuta esimerkiksi metafora on kuin nikkaroimista? Vastaavasti 
myytit ovat metaforia, ja yhtä lailla metaforinen on tietenkin myös Lévi- 
Straussin käsite bricolage. 

Kommunikointi on siis luovaa toimintaa, sillä kielenpuhuja selviää il- 
maisuun ja vuorovaikutukseen liittyvistä ongelmista vain sillä tavoin, että 
hän ratkaisee ne saatavilla olevilla välineillä eli soveltaa kielen vakiintunei- 
ta ilmaisukeinoja yhä uusiin käyttöihin. Tämä sosiaalinen paine vaatii pu- 
hujilta nikkarintaitoja ja innovatiivisia ratkaisuja. Näin se ohjaa hänen toi- 
mintaansa ja pitää samalla myös itse kielen jatkuvassa liikkeessä. 
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Kielenkäyttäjä on siis nikkari, bricoleur Levi-Straussin tarkoittamassa 
mielessä. Mutta voiko myös kielentutkijaa luonnehtia bricoleuriksi? 
Onko hänkin nikkari, joka hakee työkalunsa ja tarvikkeensa askarteluhuo- 
neesta? Vai onko kielentutkimus jo niin pitkälle kehittynyttä insinööritie- 
dettä, että se tarjoaa lingvistille erikoistyökalut hänen eteensä ilmaantu- 
vien tutkimustehtävien ratkaisemiseen? 

Rekonstruktion ainekset 

En usko, että kielentutkijat olisivat vielä ainakaan kokonaan insinöörejä. 
Kyllä he joutuvat edelleen turvautumaan nikkarin luovaan kekseliäisyy- 
teen. Poikkeuksia tietysti on, erityisesti kielen rakenteen kuvauksessa. 
Strukturalistit ja heidän perillisensä kehittivät tiukkoja formalismeja, joiden 
soveltaminen vaati kulloisenkin teorian sisäistänyttä ja sen työkalut hallit- 
sevaa insinööriä tai mekaanikkoa. Nikkarista ei ollut niiden käyttäjäksi. 
Mutta kielihistoria on edelleenkin paljolti bricolagea; insinööritieteeksi 
sitä ei vielä ole pystytty puristamaan. 

Esitin vuosia sitten Tapanille epäilyksen, onko olemassa selviä perus- 
teita sille, mitä oikeastaan voimme rekonstruoida oletettuun myöhäis- 
kantasuomeen. Sehän tuntuu risuaitakieleltä, jossa melkein joka toinen 
sana on k-loppuinen: 

estek, kastek (johtimella ek muodostetut substantiivit) 
tulek, olek (imperatiivin yks. 2. persoona) 
ei teeöäk, ei tehtäk, ei oltanek (kielteinen preesens) 
sanoöak,joostak (l. infinitiivi) 
niinek hyvinem' (komitatiivi) 
kätensäk (3. persoonan omistusliite) 
look, sinnek (latiivi) 
ylittsek (prolatiivi) 
kovastik (sti-johtimiset adverbit) 
pitkältik (lti—johtimiset adverbit) 
äänettik (ti-johtimiset adverbit) 
mikä/ik (li-johtimiset adverbit) 
kalatta-k (abessiivi) 
me-k, saamme-k, kalana'e-k (monikon tunnus) 
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Loppu-k:n yleisyys osoittaa, että suomen kielen historiaa koskevissa 
rekonstruktioissa sama muotoaines toistuu tuon tuostakin monissa eri 
tehtävissä. Kysymys ei tosin ole yksistään rekonstruktioista, sillä saman 
havainnon voi tehdä myös nykykielestä. Esimerkiksi sopii vaikkapa suffik- 
si TA. Partitiivin pääte on TA, samoin passiivin tunnus sekä I infinitiivin 
tunnus. Ne ovat kaikki kielessä keskeisiä ja taajaan käytettyjä muotoja. 
Edelleen TA on kausatiiviverbien johdin, ja se on ollut hopea, häpeä 
—tyyppisten substantiivien ja kipeä, korkea -tyyppisten adjektiivien johti- 
mena. Lisäksi se esiintyy monissa yhdysperäisissä johtimissa. 

Mutta kuinka uskottavina voi siltikään pitää rekonstruktioita, jotka ra- 
kentavat kantakieleen näin vahvan morfeemien homonymian? 

Tapani antaisi kai vieläkin saman vastauksen, jonka aikanaan sain hä- 
neltä kysymyksen esitettyäni: samoihin muotoihin törmätään yhä uudel- 
leen, koska foneemivalikoima on suppea ja mahdollisten yhdistelmien 
määrä siitä syystä rajallinen; kielihistorioitsijan on tehtävä rekonstruktiot 
sen muotoaineksen pohjalta, mitä on näkyvissä. 

Jos siis puhuja käyttää kieltä bricolage-periaatteen mukaan, Tapanin 
vastauksen perusteella voi arvella, että samoin toimii myös kielentutkija. 
Päätelmä saattaa kuitenkin olla hätiköity, ainakin se kaipaa täsmennystä ja 
havainnollistamista. Siksi on syytä palata Tapanin maisteroitumisvuoteen 
1969, Tauno Särkän väitöskirjaan ja sen aiheeseen, eksessiiviin. 

Vaihtoehdot ja valinnat 

Tapani siis valmistui opiskelijasta tai opiskelijanta maisteriksi. Tartun 
Tapanin kohtaamaan muutosprosessiin kokonaisuudessaan ja otan tar- 
kasteltavaksi eksessiivin ohella myös sen päätepistettä ilmaisevan trans- 
latiivin. Niin kuin jo August Ahlqvist (1877: 109) asian esitti, translatiivi 
muodostaa tulosijaisen parin erosijaiselle eksessiiville. 

Ahlqvist (1877: 92—110) erottaa suomen kielestä kolme sarjaa ”paikalli- 
suuden sijoja”: yleisen paikallisuuden sijat, ulkoisen paikallisuuden sijat 
sekä sisäisen paikallisuuden sijat. Sarjat ovat symmetrisiä, sillä kussakin 
on kolme jäsentä: olo-, ero- ja tulosija. Yleisen paikallisuuden sijojen kol- 
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mikkoon kuuluu olosijana essivi, erosi jana partitivi ja niitä täydentävänä 
ne- tai nne-päätteinen tulosija, jolla on lativin merkitys (minne, tuonne, 
alle < alne). Lativin (tai dativin) tehtävissä oli Ahlqvistin mukaan käytet- 
ty myÖs n-päätteistä sijaa, joka siirtyi ajan mittaan genetiivin tehtäviin. 

Mutta Ahlqvist täydensi paikallisuuden sijoja vielä neljännellä sarjalla 
(1877: 108): 

Vaikka Suomen kieli näin muodoin oli synnyttänyt paikallis-sijoja kokonaista 
yhdeksän kappaletta, ei se kuitenkaan vielä tyytynyt siihen. Se tahtoi mai- 
neessakin tahi, tarkemmin sanoen, n. k. maineentäytteessä lausua, onko sub- 
jektin toiminto oloa tahi eroa tahi tuloa. 

Maineen olosijaksi siirtyi essivi; sen alkuperäinen paikallinen merkitys 
säilyi vain muutamissa partikkeleissa. Maineen tulosijan eli translativin 
”muodosti kieli päätteellä -kse (-ksi), joka pääte merkityksessä, joka vivah- 
taa tämän sijan merkitykseen, tavataan jo johtoaineksenakin tuommoisissa 
johdannaisissa kuin esim. tervas, aidas, langos”. Ahlqvist (1877: 109) siis 
yhdistää sijapäätteen samanasuiseen johtimeen, muttei puutu niiden kes— 
kinäiseen suhteeseen. Maineen erosijaa ja sen alkuperää hän käsittelee 
paljon perusteellisemmin: 

Mutta myöskin luopuminen jonakin olemasta eli jostakin omaisuudesta oli 
kielen eri sijalla lausuttava. Meidän kirjakieli, jossa tälle maineensijalle ei löy- 
dy erinäistä muotoa, käyttää (harvoin) sinä elativi—sijaa, sanoen esim. ”tarkas- 
ta miehestä muuttui hän yht'äkkiä tuhlariksi', 'se rupesi papista oluentekijäk- 
si'. Vaan kansan kielessä eteläisessä osassa Wiipurin lääniä ja lnkerissä tava- 
taan omituinen sija, jolla on vastamainittu merkitys, ja jota tämän mukaan 
voisi kutsua excessivi- eli mutativi—sijaksi. Sen pääte on -nta, ja selvästi nä- 
kyy, että tämä pääte on yhdistetty yleisen olosijan ja yleisen erosijan eli 
essivin ja partitivin päätteistä (-na + -ta), joka taas todistaa, että sija, jonka 
pääte -nta on, on syntynyt myöhemmin näitä sijoja. 

Saman kolmikon. essivus, excessivus ja translativus Ahlqvist oli liittä- 
nyt yhtenäiseksi sarjaksi jo aikaisemminkin (1863: 31). Seuraan ensin ek- 
sessiivin ja sen jälkeen translatiivin alkuperästä esitettyjä selityksiä, en- 
nen kuin palaan uudelleen kielihistorian tutkimukseen ja nikkaroinnin 
osuuteen siinä. 
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Eksessiivi: uusi sijapääte vanhoista aineksista 

Laajalevikkisiä eksessiivimuotoja ovat esimerkiksi lokaaliset siintä, luon- 
ta, takanta, kotonta, likempäntä. Eksessiivi ilmaisee myös siirtymistä toi- 
mesta tai tilasta (haittanta, huolenta, vastuksinta, korjattavanta, käske- 
täväntä), ja lisäksi sen avulla osoitetaan temporaalista suhdetta: lapsenta 
N nuorenta (asti). 

Sittemmin ensimmäisenä suomen kielen professorin virkaan nimetty 
Matias Aleksanteri Castrén käsitteli väitöskirjassaan (1839) suomen pai- 
kallissijoja; eksessiiviä hän ei kuitenkaan maininnut. Mutta jo pari vuotta 
myöhemmin Elias Lönnrot — hänestä tuli aikanaan Castrénin seuraaja — 
selitti eksessiivin syntyneen kahden sijapäätteen yhdistymisestä. Lönnrot 
(1841: 35) katsoi, että samanlainen syntymekanismi yhdisti eksessiivin ja 
prolatiivin. Hän nimittäin oletti prolatiivin saaneen alkunsa partitiivin ja 
illatiivin yhdistelmästä (latvatahen > latvathen > latvatse). Nykypers- 
pektiivistä katsottuna tällainen kehitys vaikuttaisi Vähintäänkin erikoisel— 
ta, mutta Lönnrot ei nähnyt sille esteitä: ”Hvarken det begrepp, som nu är 
fästadt Vid prolativus, eller nägot annat strider emot denna härlednig, 
utan tvärtom göra den ganska trolig.” Selitys on tietysti fiktiivinen, ja yhtä 
lailla epäillen sopii suhtautua myös Lönnrotin eksessiivin syntyä koske- 
vaan argumentaatioon: 

Genom en dylik dubbelbildning har äfven af essivus en ny kasus begynt 
utveckla sig sälunda att infinitivi ändelse ta blifvit tillfogad. Spär till en sädan 
bildning finnas i dialektformema siintä, luonta, ulkonta, takanta, tyköntä, kau- 
kanta sammandragningar af siinä-tä, luona-ta, ulkona-ta, 0. s. v. Denna nya 
kasusbildning kom dock tidigt att utträngas i nägra ord af infinitivus och i de 
flesta af elativus, sä att man nu allmänt säger siitä, luota, ulkoa, takaa och 
lapsesta kasvaa aika ihminen, i st. f. lapsenta kasvaa 0. 5. v. 

Lönnrotia professorin virassa seuranneella Ahlqvistilla (1877: 109) oli 
olennaisilta osin sama kanta eksessiivin alkuperään. 0. A. F. Lönnbohm 
(1879: 82) puolestaan katsoi, että essiivi oli menettänyt loppuvokaalinsa 
ennen eksessiivin syntyä. Partitiivin päätteen lisääminen loppuheittoiseen 
elatiiviin tuotti siis suoraan eksessiivimuodon tyyliin koton + t(a) 
—> kotont(a). 



Kielihistorioitsija nikkarina ja insinöörinä 61 

Mihkel Veske esitti sekä virosta että liivistä (Weske 1873: 45—46, 50) 
kummastakin kaksi lokaalista eksessiivimuotoa: tagant(a), kodunt(a); 
kougönd, tagänd. Hänen lakoninen toteamuksensa hahmottaa selityksen, 
joka poikkeaa merkittävästi suomalaisten esittämästä: 

An zwei n-Locative ist im Ehstnischen das Ablativsufl'ix -ta, -t getiigt worden 
gleich wie an den l- und s-Lokativ: [aga-nta (altehstn. oder poet), taga-nt 
(von hinten her); kodu-n-ta (altehstn. poet), kadu-nt (von Hause). 

Nykytermein ilmaistuna viron — ja samaten myös liivin — esimerkit ovat 
Vesken mukaan leksikaalistumia, eikä kysymys siis ole ollut produktiivi- 
sesta sijasta. Toinen merkittävä ero Lönnrotin ja Ahlqvistin selitykseen on 
siinä, että Vesken lähtökohtana on yhdistelmä n + t(a) eikä na + ta. Ja 
kolmanneksi Veske rinnastaa eksessiivin synnyn elatiivin ja ablatiivin 
syntyyn. Hänen eksessiivin alkuperää koskeva selityksensä jää pitkään 
vaille suomalaisten huomiota, mutta esimerkiksi Ariste (1960) rakentaa 
oman näkemyksensä eksessiivistä sen varaan. 

Lönnrotia ja Ahlqvistia seurasi suomen kielen ja kirjallisuuden profes- 
sorina Arvid Genetz. Edeltäjiensä tavoin myös hän (1890: 171—172) otti 
kantaa eksessiivin alkuperään, pohti sen syntyaikaa ja torjui Lönnrotin ja 
Ahlqvistin na + ta -selityksen: 

Tästä kaikesta päätän, että lokaalinen excessiivi on verraten myöhäinen ilmiö, 
syntynyt vasta yhteissuomalaisena aikakautena ja mahdollisesti vasta sen jäl- 
keen, kun Suomalaiset ja Karjalaiset olivat eronneet Vepsäläisistä luoteiseen ja 
pohjaiseen päin, sekä Liiviläiset ja Virolaiset länteen päin. Ja sen synnyn 
arvelen käyneen siten, ett”ei ole koskaan sanottukaan esim. kolonata, takana- 
ta, vaan että n on vanhoihin partitiivimuotoihin kotota, takala essiivin analo- 
giian vaikutuksesta tullut tzn edelle, sen tueksi. 

Genetzillä oli äännehistoriaan nojaavat perustelut eksessiivin syntyä 
koskevalle näkemykselleen. Jos partitiivin la olisi liittynyt essiivin na- 
päätteen jälkeen, näin syntynyt *kotonata olisi johtanut muotoon *koto- 
naa. Ja jos taas nta-pääte olisi syntynyt aikaisemmin, se olisi aiheuttanut 
astevaihtelun: *ko(d)0nta, *taanta. 

Kuitenkin vasta seuraavan suomen kielen professorin selitys kanoni- 
soitiin — fennistiikan menneisyyttä tuntien tekisi mieli sanoa: Roma locu- 
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ta, causafz'nita. E. N. Setälä (1899: 411) nimittäin katsoi, että eksessiivin 
analogiamallina ovat s- ja l-sijat. Kun on ollut maalla : maalta ja maassa .' 
maasta, niin myös siinä .' siintä, kotona .' kotonta, apuna : apunta. Siitä- 
misin tämä analogiaselitys toistuu tuon tuosta (ks. Särkkä 1969: 163). Mut- 
ta niin kuin jo kävi ilmi, saman rinnastuksen oli paljon ennen Setälää teh- 
nyt Mihkel Veske. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Eksessiivin syntypohdinnoista on syytä huomata neljä seikkaa: 

IKÄÄMINENZ Eksessiivin -nta on katsottu myöhäiseksi osin levikin, osin 
astevaihtelun puutteen vuoksi. Tosin Oskar Blomstedt (1869: 70—71) ja 
Otto Donner (1879: 70—72) olivat omasta mielestään löytäneet eksessii- 
ville vastineita etäsukukielistä unkaria myöten, mutta merkitysopillisin 
ja äännehistoriallisin perustein tämän arvelun kumosi jo Genetz (1890: 
171) 

ALKUPERÄI Kukaan ei ole esittänyt, että eksessiivin pääte ntA olisi yh— 
teydessä samanasuiseen nomininjohtimeen ntA. Tämä johdin liittyy 
joihinkin nominikantoihin (emäntä, isäntä, korenta, vihanta), mutta 
selvästi produktiivisempi se on verbikantaisena: ammunta, etsintä, 
kosinta, onginta. Occamin partaveistä heilauttamalla nämä kaksi ntA- 
suliiksia, johdin ja sijapääte, olisi periaatteessa mahdollista kytkeä yh- 
teen, sillä ei ole mitenkään tavatonta, että johdin muuttuu tunnukseksi 
tai taivutuselementiksi. 

YHDISTYMINENZ Suomen kielen professorit ovat Lönnrotista alkaen 01- 
leet sitä mieltä, että eksessiivin päätteen n on peräisin essiivistä ja t 
partitiivista. Näkemyseroja on kuitenkin ollut siitä, miten tuo yhdisty- 
minen on oikein tapahtunut. 

SYNTYPROSESSII Edelleenkin voimassa oleva Setälän selitys esittää ek- 
sessiivin ilmaantumisen kielisysteemiin. Mutta se sivuuttaa yksityis- 
kohdat eikä ota kantaa esimerkiksi siihen, millaisiin konteksteihin ek— 
sessiivi ensin ilmaantui, miten se levisi tai miksi se on vain osittain 
produktiivinen. Kielihistorialliseksi selitykseksi on riittänyt sen osoit- 
taminen, mistä aineksista uusi muoto syntyi ja mikä toimi sen analogia- 
mallina. 
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Genetz (1890: 171—172) oli sentään koettanut luonnostella eksessiivin 
syntyprosessia. Hän katsoi, että eksessiivi on alkuaan ilmaantunut lokaa- 
lisiin partikkeleihin tyyppiä kolonta, takunta ja vasta niiden mallin mu- 
kaan kehittynyt — niin kuin hän sanoo — predikatiiviseksi. Tämä sopii 
vakiokäsitykseen paikallissijoista: yleensä primaaria on konkreettisen spa- 
tiaalisuuden ilmaiseminen; se on lähtökohta, josta sijat leviävät ilmaise- 
maan esimerkiksi temporaalisia tai joitakin abstraktisempia lokaalisia suh- 
teita. Genetzin kannalle päätyi myös Särkkä (1969) väitöskirjassaan. 

Lyhyesti sanoen eksessiivin alkuperän selvittely osoittaa, että kielihis- 
toria on ollut ja on ehkä jossain määrin vieläkin nikkarointia. Se käyttää 
hyväkseen olemassa olevia aineksia ja pystyy parhaimmillaan tarkastele- 
maan niitä uudesta näkökulmasta. Hyvä nikkari on taitava käsistään, ja 
yhtä taitava on myös hyvä kielihistorioitsija. Hän veistää ja liimaa, sorvaa 
ja hioo uuden kokonaisuuden, mutta myös testaa sen käyttökelpoisuu- 
den: sopiiko se muihin samaa kieltä koskeviin esityksiin, täyttääkö se 
äännehistorian vaatimukset, tukevatko sisäisen rekonstruktion ja kompa- 
ratiivisen menetelmän tulokset sitä, onko se sopusoinnussa kielitypolo— 
giaa koskevan tiedon kanssa? Pelkkänä nikkarina häntä tuskin voi pitää, 
sillä vaikka kielihistoria on vielä kaukana insinööritieteistä, sen metodiikka 
on merkittävästi vahvistunut. Ollakseen uskottava nikkarinkin on hallitta- 
va vakiintuneet menetelmät. 

Ja menetelmät ovat Lönnrotin ja Ahlqvistin ajoista kehittyneet. Jo Ge- 
netz nojasi sekä äännehistoriallisiin että merkitysopillisiin argumentteihin 
arvioidessaan aikaisempia selityksiä, ja Setälä (itse asiassa häntäkin en- 
nen Veske) käytti hyväkseen analogiaselitystä. Paljon myöhemmin Martti 
Rapola (1966: 5), Genetzin ja Setälän seuraaja suomen kielen professorin 
virassa, kiteytti uskonsa metodin voimaan: 

Tultuani itse marraskuussa 1921 suomen kielen dosentiksi havaitsin olevani 
ainoa luennoitsija, jonka tehtävänä Helsingin yliopistossa oli suomen histo- 
riallisen äänneopin opettaminen. Mitä äännehistorian asemasta kielentutki- 
muksessa nykyisin ajateltaneenkin, se oli silloin vallinneen käsityksen ja on 
edelleenkin henkilökohtaisen vakaumukseni mukaan kielitieteen kannattava 
runko, josta oli noustava yhä useammalle taholle levittäytyvän oksiston. ll- 
man äännehistoriaa ei etymologiaa, ilman etymologiaa ei semantiikkaa, ilman 
semantiikkaa ei ovea kielen elämän kokonaishahmotukseen. 



64 Pentti Leino 

Kielentutkimus oli siis ennen muuta kielihistoriaa, ja kielihistorian pe- 
rusmetodina taas oli (nuorgrammaattinen) äännehistoria. Siksipä ei ole 
sattuma, että myös Rapolan oppilas ja häntä professorin virassa seuran- 
nut Pertti Virtaranta väitteli hänkin (1946) nimenomaan äännehistorian alal- 
ta. Metodisten vaatimusten tiukkuus näkyi esimerkiksi siinä, millä tavoin 
tiedeyhteisö kohteli Lauri Hakulisen (1933) Väitöskirjaa ja Ahti Rytkösen 
(1940) väitöskirjan käsikirjoitusta (ks. Onikki 1996; Tainio 1995). Likimain 
yhtä kiivasta on ollut 2000-luvun alussa käyty kiista etymologisessa tutki- 
muksessa sallittavista rinnastuskeinoista (mm. Aikio 2001; Janhunen 2001; 
Koivulehto 2001a—c; Koponen 2001 a—b; Kulonen 2001; Anttila 2002). 
Siinäkin keskeisenä argumenttina on ollut metodinen vaatimus äännehis- 
torian periaatteiden tinkirnättömästä noudattamisesta. 

Tässä vaiheessa voisi esittää ehkä hieman provosoivankin kysymyk- 
sen: onko kielihistoria siis kavunnut äännehistorian tuella insinööritieteen 
tasolle, vai vieläkö se jättää tilaa nikkaroinnille ja sille tyypillisen luovan 
mielikuvituksen käytölle? Kysymystä ja sen lähtökohtia on kuitenkin vielä 
täsmennettävä. Sen vuoksi jätän hetkeksi eksessiivin ja sen historian sel- 
vittelyn. 

Translatiivi: johtimesta sijapäätteeksi? 

Palaan esitykseni toiseen säikeeseen ja vuotta 1969 koskevaan aineis- 
toon: Tapani valmistui opiskelijanta maisteriksi. Eksessiivi oli ja meni, 
mutta translatiivi on käsittelemättä, ja se on tärkeä. Tapani valmistui mais- 
teriksi ja sittemmin lisensiaatiksi ja edelleen tohtoriksi. Hänet on asetet- 
tu professoriksi, ja hän on varttunut kuusikymppiseksi, mitä ei kyllä heti 
uskoisi. Translatiivi on tärkeä sija, koska se auttaa toisaalta näkemään 
menneisyyden muutokset, toisaalta katsomaan tulevaisuutta. 

Translatiivin päätettä on nikkaroitu pitkälti toista sataa vuotta. Sitä on 
yritetty kytkeä sekä s-päätteiseen (ja joskus myös k-päätteiseen) latiiviin 
että aia'as : aidaksen -tyyppisiin johdoksiin. 

Esimerkiksi Oskar Blomstedt (1869: 152) rinnasti suoraan päätteet kse, 
ks, s, ja ', ja Julius Krohn (1872: 157) katsoi viron kieliopissaan, että trans- 
latiivi saattaa esiintyä ”poiskuluneella kzlla” ja ”välistä aivan ilman päätet- 
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tä”, kuten muodoissa tiles, taas ja taa. Toisin sanoen niin translatiivissa 
kuin s- ja k-latiivissakin olisi kysymys samasta pääteaineksesta. Pääte- 
varianteista alkuperäiseksi on kaikesta päätellen oletettu translatiivin kse 
(jossa sananloppuinen e on sittemmin muuttunut izksi). Loppuvokaali olisi 
kadonnut, samoin jompikumpi konsonanteista: kse » 5 N k (> '). Genetz 
(1890: 165—166) näyttää varhemmin olleen samalla kannalla, mutta hän 
päätyi osoittamaan, ettei k-latiivia voi mitenkään selittää translatiivista ke- 
hittyneeksi: sananloppuinen ks on muuttunut szksi eikä suinkaan kzksi. 
Samaa korosti Setälä (1899: 169—171). Nähtävästi silloisen viranhakutilan- 
teen vuoksi hän suuntasi kritiikkinsä ennen muuta Genetziin ja siihen, että 
tämä oli aikaisemmin ainakin implisiittisesti pitänyt kehitystä kse > k mah- 
dollisena. (Lisäksi Setälä näki suuren vaivan osoittaakseen, että oli pääty- 
nyt torjuvalle kannalle itsenäisesti — Genetzin tavoin, mutta tästä riippu- 
matta.) 

Vaikka k-päätteisen latiivin ja translatiivin yhdistämisestä on luovuttu, 
paljon sitkeämmin on elänyt oletus, että s-päätteinen latiivi sentään palau- 
tuu translatiiviin. Tällä kannalla näyttää olleen jo August Ahlqvist (1863: 
29; 1877: 109), joka listasi esimerkkeinä translatiivista parit alaksi N alas, 
uloksi N ulos, ylöksi N ylös. Itse asiassa jo Castrén oli esittänyt samaa 
väitöskirjassaan (1839: 56—57): 

Quod ad terminationem attinet, Factivus etiam linguae Lapponicae primitus 
sine dubio in -ksi exivit. Littera i elapsa est ex indole linguae, et k ob duarum 
consonantium in fine concursum abjecta. Eundem processum praebent in lin- 
gua Fennica multa nomina, quorum Nominativi in s exeunt, ex. gr. kynnys pro 
kynnyksi, sormus pro sarmuksi [!], teräs pro teräksi; nec non Factivi Adver- 
biorum: alas pro aluksi, ulos pro uloksi, kauas pro kauaksi. 

Castrén rinnastaa lapin s-päätteiset adverbit suomen translatiiviin ja 
ulottaa rinnastuksen edelleen suomen s-päätteisiin substantiiveihin ja ad- 
verbeihin. Myös Wiklund (1902: 64) katsoo sekä lapin että suomen adver- 
bien s-päätteen palautuvan translatiivin päätteeseen. Setälä (1899: 167— 
169) oli tosin torjunut tämänkin muutoksen, mutta hänen perustelunsa 
eivät ole riittäneet kokonaan upottamaan selitystä kse > ksi > ks > s. Sen 
mukaan sellaiset adverbit kuin alas, pois, kauas, lähemmäs olisivat siis 
alkuaan olleet translatiiveja. Setälä taas yhdisti tällaisten adverbien latiivi- 
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sen s:n itämerensuomen ja mordvan illatiiviin. Samalle kannalle ovat aset- 
tuneet myös Ariste (1952: 112) ja Kont (1955: 165) 

Rekonstruktio, jossa s-latiivi palautetaan translatiiviin, on ongelmalli- 
nen kahdessakin suhteessa. Ensinnäkin sen mukaan on oletettava — niin 
kuin jo Setälä huomautti — viimeistään varhaiskantasuomessa tapahtunut 
sananloppuisen i:n kato. Ja toiseksi latiivinen s näyttää ulottuvan kauem- 
mas sukukieliin kuin varsinainen translatiivin kse-pääte. Senkään takia sitä 
ei ole helppo palauttaa translatiivin päätteeseen; pikemmin s-pääte tuntui- 
si olevan vanhempi kuin kse. 

Yritykset osoittaa k— ja s—latiivi tai edes jälkimmäinen translatiivilähtöi- 
siksi eivät siis ole vakuuttaneet. Toinen selityslinja kulkee päinvastaiseen 
suuntaan. Sen mukaan translatiivin pääte on syntynyt suomalais-volgalai- 
sena aikana niin, että kaksi latiivista suffiksia eli nuo -k ja -s ovat yhdisty- 
neet (Szinnyei 1910: 77—78). Tällä kannalla oli esimerkiksi Paavo Ravila 
(1935: 46). Myös Lauri Hakulinen (1941: 88—89) hyväksyy selityksen 
SKRK:n ensimmäiseen laitokseen, mutta seuraavaan painokseen (1961: 
94) hän on lisännyt alaviitteeksi sitä koskevan varauksen: ”On kuitenkin 
myönnettävä, että ikivanhan —kse-päätteen selittäminen tuolla tapaa me- 
kaanisesti k:n ja s:n sulautumaksi on metodisesti arveluttavaa.” 

Hakulinen viittaa kolmanteen selitysmahdollisuuteen ja toteaa, että 
Genetz on yhdistänyt translatiivin kse-päätteen ja nominien kse-johtimen. 
Itse asiassa jo Castrén (1839: 57), Ahlqvist (1877: 109) ja Donner (1879: 83) 
olivat tehneet tämän rinnastuksen. Ahlqvist kirjoitti: ”Maineen tulosijan, 
merkitsevä saapumista johonkin omaisuuteen, muodosti kieli päätteellä 
-kse (-ksz'), joka pääte merkityksessä, joka vivahtaa tämän sijan merkityk- 
seen, tavataan jo johtoaineksenakin tuommoisissa johdannaisissa kuin 
esim. tervas, aidas, langos.” Tämän pitemmälle Ahlqvist ei kuitenkaan 
sijapäätteen ja johtimen yhdistämistä vienyt. Siitämisin niiden yhteistä al- 
kuperää on kuitenkin toistuvasti korostettu, siksi hyvin ne vastaavat 
sekä muodoltaan että merkitykseltään toisiaan. Näin esimerkiksi Bubrih 
( 1955: 23—24): 

Bpocaercz B rnaaa (popMaaaz " CMblcnosaa ÖJIHBOCTI: Tpancnamsa " HMC- 
HH Ha -kse—. Hanommm maa OCHOBHl ana-leima TpaucnaTuBa: ] )  on yKaSBI- 
Baer Ha TO, niin 'leFO, |< 'leMy cnyxm npenMeT; 2) on yKasbmaeT Ha TO, 
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nonoöno .TIIOIUIM Kakon cpenu nenCTByeT KTO-.nuöo. Hecomneuuo, 'lTO Tpauc- 
JiaTnB H HMCHa Ha Jcse- HMCIOT oommä HCTO'IHHK. 

Genetzin (1890: 167) käsityksen mukaan Ahlqvistin tekemää rinnastus- 
ta ei voi ymmärtää muulla tavoin kuin niin, että translatiivi on saanut 
predikatiivisen merkityksen ja sitä on alettu käyttää uutena, ainetta merkit- 
sevänä vartalona, johon sijapäätteet sitten ovat liittynyt aivan samoin 
kuin mihin tahansa nominivartaloon. Toisin sanoen aidas N aidakse on 
ensin merkinnyt 'aitaan, aidallel sitten predikatiiviadverbiaalina 'aidaksi, 
ja lopulta ”aitaan tai aidaksi kelpaava, aidan aine,. Selitys lähtee siis lokaa- 
lisen merkityksen ensisijaisuudesta ja olettaa, että sijamuoto on primaari ja 
johdin siitä kehittynyt. Genetz torjuu jyrkästi tällaisen näkemyksen. 

Neljäs selitysvaihtoehto onkin Genetzin (1890: 167—168) itsensä esittä- 
mä. Hänen mielestään merkitykseltään lokaaliset translatiivit ovat lähes 
poikkeuksetta katsottavissa adjektiivivartaloiksi ja siten predikatiivisiksi. 
Tällaisia ovat ensinnäkin komparatiivi- ja superlatiivitapaukset: alemmak- 
si, ylimmäksi. Näiden lisäksi muita lokaalisia translatiivitapauksia on ”ul- 
kopuolella Suomenmaata” vain neljä. Niistä kolme, alaha, etähä ja ylähä 
ovat syntyneet ehkä adjektiivisiksi käsitettävistä -ha-päätteisistä varta- 
loista, ja myös laitto esiintyy adjektiivina, joten aunuksen loitokse voi- 
daan niiden tavoin katsoa predikatiiviseksi. Lopulta ainoat selvät poik- 
keukset olisivat luokse ja taakse, mutta niissäpä onkin ollut kse-aineksen 
lisäksi vielä latiivin pääte -k: luokse ', taakse '. Ne eivät siis ole aitoja 
vastaesimerkkejä. 

Genetzin (1890: 168) mukaan primaari ei olekaan translatiivin pääte 
vaan johdin, ja sijapääte on kehittynyt johtimen pohjalta eikä päinvastoin. 
Hän katsoo, että toisin kuin yleisesti on oletettu, translatiivi ei siis ole 
alkuaan lokaalinen tulosija, vaan predikatiivinen. Ja onko se edes predika- 
tiivisena varsinainen tulosija? hän kysyy. Kysymys ei jää retoriseksi: ”Tä- 
hän vastaavat taas mordva, liivi ja Viro yksin suin: ei, vaan -ks—päätteellä 
on yhtä hyvin essiivin kuin faktiivin merkitys. Ja tähän kaksinaisuuteen 
saamme tyydyttävän selityksen, jos ajattelemme, että -ks-päätteiset muo— 
dot ovat oikeastaan johdannaisia ja nimittävät esineitä, jotka ovat aijotut 
tai sopivat siksi, minkä kantasanat ilmoittavat.” 
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Genetzin selitystä translatiivin alkuperästä ei pitkään aikaan otettu 
huomioon. Vihdoin sen nostaa esiin vuoden 1945 Virittäjässä E. A. Uotila 
(1945: 335—336), joka pitää sitä ”hyvin houkuttelevana”. Tätä kautta se 
pääsee SKRK:n toiseen painokseen ja pystyy lopultakin haastamaan latii- 
Visten suffiksien yhdistymiseen nojaavan selityksen. Se nousee tasaver- 
taiseksi (esim. Laanest 1975: 106) ja parhaimmillaan jopa ensisijaiseksi seli- 
tysvaihtoehdoksi (Kont 1955: 166—167). Kanonista asemaa se ei kuiten- 
kaan saavuta. Esimerkiksi Bereczki (1988: 323) esittää muitta mutkitta 
translatiivin syntyneen yhdistelmästä k + s. Riese (1993: 5) ottaa esiin 
sekä Genetzin johdinselityksen että yhdistelmäteorian, mutta asettaa jäl- 
kimmäisen etusijalle uralilaisia kieliä koskevaan vertailuaineistoon nojaten: 

Obwohl die erste Theorie gut durchdacht und linguistisch plausibel ist, er- 
scheint mir die zweite Theorie doch wahrscheinlieher und zwar vor allem aus 
dem Grund, daB die Entstehung eines Translativsuffixes aus einem (oder 
zwei) Lativsuftix(en) genau das ist, was wir auch erwarten wiirden. 

Griinthal (2003: 186) toistaa Riesen näkemyksen, mutta tuskin sen silti 
voi katsoa vielä haudanneen Genetzin teoriaa. Muutakin uutta on viime 
vuosikymmeniä tuotu hämmentämään translatiivin alkuperää koskevaa 
keskustelua. Esimerkiksi Suhonen (1988: 302) rekonstruoi — tosin enemmit- 
tä perusteluitta — translatiivin päätteelle k—loppuisen lähtömuodon *ksek, 
ja Abondolo (1998: 167) esittää kahden vakioselityksen lisäksi vielä kol- 
mannenkin: 

The translative is of disputed origin: it may be identical with the derivational 
suffix =(U)KSE; it may be a composite of two latives, *-k and ”"-5; it may 
even be related to the predestinative on Nganasan, Nenets, and Enets... 

Viimeisessä vaihtoehdossa on kysymys Janhusen (1989: 301) melko 
varovaan sävyyn esiin heittämästä mahdollisuudesta: 

Edellä jo viitattiin itämerensuomen translatiiviin, joka tarjoaa eräänlaisen funk- 
tionaalisen paralleelin samojedin predestinatiivisille muodoille. Entäpä jos täl— 
lä parallelismilla on myös äänteellinen perusta? Äänteellisesti itämerensuomen 
translatiivin pääte, sellaisena kuin se voidaan rekonstruoida itämerensuomalai- 
seen kantakieleen ja sitä vanhempiin suomalais-ugrilaisiin kielimuotoihin 
(”'-ksi) edellyttäisi todella samojedilaisella taholla vastinetta, joka olisi identti- 
nen predestinatiivitunnuksen (*-19) kanssa. Sama vastaavuus koskee tietysti 
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myös näiden ainesten kanssa identtisiä johtimia suomalais-ugrilaisissa ja sa- 
mojedilaisissa kielissä. Olisiko ajateltavissa, että tässä on kyse yhteisuralilai- 
sesta aineksesta, ehkä alunperin johtimesta, jolle jo varhain on kehittynyt 
sijapäätettä muistuttavia tehtäviä? 

Jos suomen ja sen sukukielten tutkimuksessa ollaankin yhtä mieltä 
eksessiivin päätteen alkuperästä, translatiivin syntyhistoria on siis edel- 
leen epäselvä. Yksikään siitä esitetty teoria ei ole saanut tiedeyhteisön 
jakamatonta hyväksyntää. 

Metodi ja nikkarointi 

Olen pyrkinyt punomaan kirjoitukseni kolmesta säikeestä: tutkijasta, ai- 
neistosta ja metodista. Aineistokseni olen valinnut kaksi paikallissijaa, ek- 
sessiivin ja translatiivin, ja metodia edustavat ne periaatteet, joiden mu- 
kaan näiden sijojen alkuperää koskevia oletuksia on laadittu. Sekä aineis- 
ton että metodin olen valinnut lähtemällä spesifisestä tutkijasta, kuusi 
vuosikymmentä täyttävästä herra professori Tapani Lehtisestä. Hän jos 
kukaan on morfologian ja erityisesti historiallisen morfologian ekspertti, 
joka tuntee omimpaan alaansa kuuluvat aineistot ja menetelmät läpikotai- 
sin. Siksipä kysyn hänen kantaansa tässä käsittelemiini esimerkkitapauk— 
siin. Pohjustaakseni kysymystä tiivistän niistä tehdyt havainnot: 

l) Eksessiivin päätteelle ja translatiivin päätteelle on helppo osoittaa kak- 
si yhteistä piirrettä. Ensinnäkin molempien voidaan katsoa — ja on 
myös katsottu — syntyneen kahden sijapäätteen yhdistelmästä: n + tA 
—> -ntA; k + s (+ e) —> -kse. Toiseksi kummallekin on osoitettavissa 
homonyyminen johdinsufflksi: isä+nlä, kosi+nta; aida+kse+t, 
velje+kse+t. Kuitenkin vain translatiivin pääte on yhdistetty vastaa- 
vaan johtimeen. 

2) Metodisten ratkaisujen merkitys on kasvanut sitten Castrénin, Lönn- 
rotin ja Ahlqvistin päivien. Erityisesti nuorgrammaatikkojen äännelait 
ja ylipäätään äännehistorian metodinen tiukkuus ovat olennaisesti ra- 
joittaneet mielikuvituksen vapaata lentoa rekonstruoinneissa. Enää 
1900-luvulla ei ole voitu olettaa sellaisia muutoksia kuin na + la > nta 
tai kse > ks > k > '. 
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3) Tehtyjen rekonstruktioiden on oltava myös semanttisesti uskottavia. 
Tässä suhteessa metodinen kehitys ei kuitenkaan ole ollut yhtä sil- 
miinpistävää. Jo 1800-luvulla eksessiiviselitys nojasi vahvasti sijojen 
merkitykseen, ja Genetz perusteli translatiiviselitystään sijapäätteen ja 
johtimen semanttisella läheisyydellä. 

4) Metodisten innovaatioiden lisäksi tutkimustiedon karttuminen on vai- 
kuttanut tehtyihin rekonstruktioihin. Komparatiivisen tutkimuksen 
tuottama vertailuaineisto on ohjannut asettamaan k + s -teorian Ge- 
netzin johdinteorian edelle translatiivin alkuperää etsittäessä, ja toi- 
saalta lähinnä typologisiksi luonnehdittavin perustein on kse-päätteen 
selittämistä k:n ja s:n sulautumaksi pidetty ”metodisesti arveluttava- 

, ,  n a .  

5) Yllättävää kyllä konsensus ei näytä viime vuosikymmeninä lisäänty- 
neen. Erityisen kiinnostava ilmiö on äännehistorian tuottamien rinnas— 
tusten käsittely. Varsinkin sanaston ja erityisesti lainasanojen tutki— 
muksessa äännehistorian pohjalta on rakentunut insinööritieteen vaa- 
timukset täyttävä metodinen mylly. Siihen kaadetaan nykykielen sa— 
nasto, ja mylly tuottaa siitä automaattisesti rekonstruktiot. Tutkijan 
tehtävä on loppuhionta: etsiä potentiaaliset vastineet mahdollisista 
lainanantajakielistä ja pohtia rinnastuksen semanttista uskottavuutta. 
Translatiivin päätteen tämä äännehistoriallinen mylly rinnastaa samo- 
jedin predestinaatiotunnukseen *-ta, ja tutkija joutuu ottamaan kantaa 
rinnastukseen: se saattaa olla kelvollinen äännehistorian ja merkityk- 
sen osalta, mutta onko se sovitettavissa muuhun komparatiivisen tut- 
kimuksen myötä kertyneeseen tietoon? 

Kielihistorian menetelmät ovat kiistatta terävöityneet nuorgrammatiik- 
kaa edeltäneistä ajoista. Metodien kehitys on siis etäännyttänyt kielihis- 
torian tutkimusta nikkaroinnista ja vienyt sitä yhä enemmän insinööritie- 
teen suuntaan. Sisäinen rekonstruktio tuottaa kielenmuutoksia koskevia 
oletuksia, ja typologisen tutkimuksen tulokset auttavat karsimaan niistä 
mahdottomimmat, mutta rekonstruktioiden kivijalkana on edelleen kompa- 
ratiivinen menetelmä ja erityisesti sitä tukeva äännehistoria. 
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Tämän hetken johtava suomen kielen historiallisen morfologian tutkija 
Tapani Lehtinen hyväksynee Vesken, Setälän, Särkän ja monien muiden 
näkemyksen, että eksessiivi on syntynyt kahden sijapäätteen yhdistelmä- 
nä. Translatiivin alkuperästä esitetyn vastaavan selityksen hän tietämäni 
mukaan torjuu: hänen mielestään translatiivin lähtökohtana on Genetzin 
esittämällä tavalla johdin kse, jonka avulla osoitetaan kantasanan ilmaise- 
man tarkoitteen tekoainesta (aita syntyy aidaksista). Siksipä sopii kysyä: 
millä perustein tämä teoria voidaan asettaa etusijalle? Vielä uteliaampana 
odotan vastausta jatkokysymykseen: tekeekö tämän ratkaisun nikkari vai 
insinööri? 

Kysymyssarjaa olisi helppo jatkaa. Niin kuin edellä kävi ilmi, Rapolan 
mukaan äännehistoria luo pohjan etymologialle, etymologia semantiikalle 
ja ilman semantiikka taas ei ole ovea kielen elämän kokonaishahmotuk- 
seen. Jos siis saavutetaan yksimielisyys paitsi eksessiivin myös translatii- 
vin pääteaineksen alkuperästä, onko tuota ”kielen elämän kokonaishah- 
motukseen” johtavaa ovea saatu tällöin rahtusen verran lisää raolleen? 

Itsestään selvää ei nimittäin ole, miten uusi kielen aineksia koskeva 
tiedonsiru tulisi asettaa entisten joukkoon ja kuinka kestävä se on (ja 
miten kestäviä lukemattomat muut tiedon pyramidin rakennusainekset yli- 
päätäänkään ovat). Lyhyesti sanoen: vahvistaako rekonstruktio pohja- 
naan olevaa teoriaa tuomalla esiin uutta sitä tukevaa evidenssiä, vai no- 
jaako se ehkä kokonaan teoriansisäisiin kriteereihin? Tällöin se olisi en- 
nemminkin valistunut arvaus kuin teoriaa tukeva fakta. Voisiko siis olla, 
että monissa tilanteissa epävarmuus ja kilpailevien selitysten rinnakkais- 
elo olisikin turvallisempaa — ja kielihistoriaa koskevan tutkimuksen kannal- 
ta myös hedelmällisempää — kuin yhden vaihtoehdon monopoliasema? 

Lähteet 

ABONDOLO, DANIEL 1998: Finnish. — Daniel Abondolo (toim.), The Ura/ie 
languages s. 149—183. New York. 

AHLQVIST, AUGUST 1863: Om Ungerska spräkets förvandtskap med Fins- 
kan. — Suomi II: 1 5. 1—60. Helsingfors. 



72 Pentti Leino 

— 1877: Suomen kielen rakennus. Vertaavia kieliopillisia tutkimuk- 
sia. ]. Nominien Synty ja Taivutus. Suomalainen Runo-oppi. Helsinki. 

AIKIO, ANTE 2001: Miten kuvaannollisuus selittää sanoja? — Tieteessä ta- 
pahtuu 4/2001 s. 61—63. 

ANTTILA, RAIMO 2002: Crossing the fIn(n)ish Line. — Journal o f  the Fin- 
nish Studies 6 s. 93—107. 

ARISTE, PAUL 1952: Adverbide arenemisest läänemere keeltes. — Teadusli- 
kua' tööa' pähena'atud Tartu Riikliku Ulikooli 150 aastapäevale. Tal- 
linn. 

— 1960: Ekstsessiivist läänemere keeltes. — Emakeele Seltsi Aasta- 
raamat 6 s. 145—161. Tallinn. 

BERECZKI, GABOR 1988: Geschichte der wolgafmnischen Sprachen. —- Denis 
Sinor (toim.), The Uralic languages. Description, history and fo- 
reign influences s. 314—350. Leiden: E. J. Brill. 

BLOMSTEDT, OSKAR AUKUSTl FRITHIOF 1869: Halotti Beszéa' ynnä sen joh- 
dosta Wertailevia Tutkimuksia Unkarin, Suomen ja Lapin Kielissä. 
Yli-opistollinen väitös-kirja. Helsinki. 

BUBRIH 1955 = II .  B .  Byöpnx: HCTopnqKaSI Mopcbonornnn caCKoro 
Sl3bIKa. HCHHHFpaJl. 

CASTREN, MATTHIAS ALFXANDER [!] 1839: Dissertatio Academica de Affini- 
tate Declinationum in Lingua Fennica, Esthonica et Lapponica. Hel- 
singforsiae. 

DONNER, OTTO 1879: Die gegenseitige Verwandtschaft a'erjinnisch—ugri- 
sehen Sprachen. Acta Societas Scientiarum Fennicae 11. Helsingfors. 

GENETZ, ARVID 1890: Suomen partikkelimuodot. Yliopistollinen väitöskirja. 
Helsinki. [= Arvi Jännes 1891: Suomen partikkelimuodot. Suomi III: 4. 
Helsingissä.] 

GRUNTHAL, RIHO 2003: Finnic aa'positions ana' cases in change. Suoma- 
lais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 244. Helsinki. 

HAKULINEN, LAURI 1933: Uber die semasiologische Entwicklung einiger 



Kielihistorioitsija nikkarina ja insinöörinä 73 

meteorologisch-affektivischen Wortfamilien in den ostseejinnischen 
Sprachen. Studia Fennica 112. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

—— 1941: Suomen kielen rakenne ja kehitys ]. Äänne— ja muoto-oppia. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

— 1961: Suomen kielen rakenne ja kehitys. Toinen, korjattu painos. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

JANHUNEN, JUHA 1989: Samojedin predestinatiivisen deklinaation alku- 
perästä. — Suomalais— Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 82 s. 298—301. 

— 2001: Etymologian menetelmistä. — Tieteessä tapahtuu 2/2001 5. 
49—50. 

KOIVULEHTO, JORMA 2001a: Merkillisiä sananselityksiä. — Tieteessä tapah- 
tuu 1/2001 5. 50—56. 

— 2001b: Juurihoitoa. — Tieteessä tapahtuu 3/2001 S. 58—64. 

—— 20010: Pärekö pärähtämisestä, turvako turisemisesta? — Tieteessä 
tapahtuu 5/2001 3. 48—5 1. 

KONT, K. 1955: Translatiivist läänemeresoome keeltes ja mordva ning lapi 
keeles. —Emakeele SeltsiAastaraamat 1 S. 163—170. Tallinn. 

KOPONEN, EINO 2001a: Lainaako vain? — Tieteessä tapahtuu 3/2001 s. 55—58. 

— 2001b: Purinaa ja purskahduksia. — Tieteessä tapahtuu 4/2001 s. 
58—60. 

KROHN, J. 1872: Wiron kielioppi Suomalaisille. Helsinki. 

KULONEN, ULLA-MAIJA 2001: Etymologin älähdys. — Tieteessä tapahtuu 
2/2001 3. 47—49. 

LAANEST, ARVO 1975: Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tallinn. 

LEVI-STRAUSS, CLAUDE 1968: The savage mind. Translated from the French, 
La Pensée sauvage. Third Impression. Chicago. 

LÖNNBOHM, 0. A. F. 1879: Jääsken, Kirvun ja osittain Rautjärven ja Ruoko- 
lahden pitäjien kielimurteesta. — Suomi 11: 13 s. 1—163. Helsinki. 



74 Pentti Leino 

LONNROT, ELIAS 1841: Bidrag till Finska Spräkets Grammatik. Fortsättning. 
— Suomi 1841 , Femte Häftet s. 29—47. Helsingfors. 

ONIKKI, TIINA 1996: Kahden suunnan taitteessa. Lauri Hakulisen Väitöskir- 
jan vastaanotto. — Virittäjä 100 s. 259—267. 

RAPOLA, MARTTI 1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

RAVILA, PAAVO 1935: Die stellung des lappischen innerhalb der finnisch- 
ugrischen sprachfamilie. — F innisch— Ugrische Forschungen 23 s. 20— 
65. 

RIESE, TlMOTHY 1993: Der Translativ in den uralischen Sprachen II. — Lin- 
guistica Uralica 29 5. 1—20. 

RYTKÖNEN, AHTI 1940: Eräiden itämerensuomen tm-sanojen historiaa. Jy— 
väskylä: Gummerus. 

SETÄLÄ, E. N. 1899: Yhteissuomalainen äännehistoria. Helsinki. 

SUHONEN, SEPPO 1988: Geschichte der ostseeiinnischen Sprachen. — Denis 
Sinor (toim.), Uralic languages. Description, history and foreign 
influences s. 288—313.Leiden: E. J. Brill. 

SZINNYEI, JOSEF 1910: F innisch-ugrische Sprachwissenschaft. Leipzig. 

SÄRKKÄ, TAUNO 1969: Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi. Helsinki. 

TAINIO, LIISA 1995: Ahti Rytkönen kielentutkimuksen työmaalla. — Virittäjä 
99 s. 437—445. 

UOTILA, E. A. 1945: Sijapäätteiden syntyhistoriaa. — Virittäjä 49 s. 327—336. 

WESKE, MICHAEL 1873: Untersuchungen zur vergleichenden Grammatik 
des finnischen Sprachstammes. Leipzig. 

WlKLUND, K. 1902: Zur geschichte des urlappischen ä und 11 in unbeton- 
ter silbe II. — F innisch- Ugrische Forschungen 2 s. 41—71. 

VIRTARANTA, PERTTI 1946: Länsiyläsatakuntalaisten murteiden äännehisto- 
ria [. Konsonantit. Helsinki. 



75 

Tiina Onikki-Rantajääskö 

Kaiken takana on merkitys 
Fennistisen johto-opin merkitysnäkemyksestä 

Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, millaisena merkitys näyttäytyy fennisti- 
sessä johto-opin tutkimuksessa. Kysymystä ei voi tässä suppeassa kat- 
sauksessa tarkastella koko laajuudessaan, joten otan polttopisteeseen yh- 
den tutkijan. Luon katsauksen siihen, millaisia kannanottoja kielellisen 
muodon ja merkityksen välisestä suhteesta sisältyy Tapani Lehtisen muu- 
tamiin keskeisiin tutkimuksiin. 

Taustaksi 

Johto-oppi on nimensä mukaisesti muotojen tutkimista. Yksikköinä ovat 
morfeemit, jotka määritelmänsä mukaan ovat pienimpiä kielen merkitys- 
yksiköitä: johtimissakin on siis mukana sekä muoto- että merkityspuoli. 
Tästä herää kaksi kysymystä: 
1. Missä kohdin ja miten merkitys näkyy johto-opillisissa analyyseissa? 

2. Mikä on merkitykseen perustuvien selitysten rooli johto-opillisessa 
tutkimuksessa? 

Nojaavatko johto-opillisen tutkimuksen selitykset enemmän muotoon 
vai merkitykseen vai yhtä aikaa kumpaankin? Viime vuosikymmeninä fen- 
nistiikassa ovat nostaneet päätään limktionaaliset suuntaukset, jotka 
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ovat varsin saumattomasti istuneet fennistiseen tutkimustraditioon (ks. 
Määttä 1994). Yhdeksi suosituimmista suuntauksista on Suomessa nous- 
sut kognitiivinen kielentutkimus, joka korostaa merkityskeskeistä analyy- 
sia. Sen hypoteesina on, että kaiken takana on merkitys. (Langacker 1987; 
Leino 1993.) Asetan tuon taustaoletuksen fennistisen johto-opin puntariin 
— tai päinvastoin. 

Otan vauhtia hiukan kauempaa herättääkseni kysymyksen, mikä on 
johto-opillisen tutkimuksen asema nykyfennistiikassa ylipäänsä. Vuonna 
1984 julkaistussa virkaanastujaisesitelmässään Pentti Leino katsoi fennis- 
tiikan olevan kriisissä. Kriisin aiheuttajina hän piti muutosprosesseja, jot- 
ka koskevat toisaalta tutkimusyhteisön rakennetta ja toisaalta tutkimuspe- 
rinnettä. Uhkakuvan hän tiivistää muun muassa varoitukseen, että ”eri- 
seuraisuus rämettää vähitellen koko tutkimusyhteisön ilmaston” (Leino 
1984: 4). Tämä varoitus koski ennen kaikkea tutkimusyhteisön institutio- 
naalisia rakenteita, mutta jätän sen puolen tässä syrjään. Toisen uhkan 
hän näki nousevan liian monoliittisesta tutkimustraditiosta. Perinne oli 
vienyt fennistiikkaa sivuun kielitieteen yleisestä kehityksestä 1960-luvulle 
asti. Leino ei kritisoi tutkimusta heikkolaatuisuudesta vaan siitä, että suo- 
men kielestä muodostui liian yksipuolinen kuva. Oli keskitytty setäläläisen 
nuorgrammaattisuuden linjoilla äännehistoriapainotteiseen kielihistoriaan, 
etsitty ja löydetty äänteenmuutoksia, merkityksenmuutoksia ja niiden ta— 
kaa paljastuvia oletettuja lähtömuotoja. beino siteeraa Rapolaa (1966: 1): 

Ilman äännehistoriaa ei ole etymologiaa, ilman etymologiaa ei semantiikkaa, 
ilman semantiikkaa ei ovea kielen elämän kokonaishahmotukseen. 

Oman ihanteensa Leino tiivistää muun muassa seuraavasti: 

Tiedeyhteisö tarvitsee pitkälle erikoistuneita spesialisteja, mutta kokonai- 
suutena sen on oltava laaja-alainen ja valmis tarkistamaan tutkimusteemojaan. 
[— —] Erilaiset näkemykset ja erilaiset suuntaukset ovat välttämätön käyttö- 
voima tutkimuksen etenemiselle. [— —] Tiedämme itse asiassa vielä melko 
vähän suomen kielestä, siitä miten käytämme sitä erilaisiin tarkoituksiin, siitä 
miten se ohjaa ajatteluamme ja myös kahlitsee sitä, siitä miten se on mukautu- 
nut käyttäjäkuntansa tarpeisiin, siitä miten se on hioutunut nykyiselleen, siitä 
millaisen järjestelmän se muodostaa ja millaisia muutoksia siinä tapahtuu. 
(Leino 1984: 6.) 
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Leino (1984: 7) viittaa kansainvälisten virtausten elävöittävään voi- 
maan ja lausuu päätteeksi fennistiikalle seuraavat kohtalonsanat: 

Jos [— —] entiset väylät tukkiutuvat syntyneisiin patoutumiin, elävä tutkimus 
saattaa hylätä ne kokonaan hakeutuessaan toisille kulkureiteille. Silloin käy 
niin, että ennen voimakkaina kuohuneet uomat kuivuvat vähitellen mitättö- 
miksi ojasiksi. Se olisi suuri vahinko. 

Mennyttä voi tietenkin tulkita erilaisista näkökulmista hyvinkin erilai- 
sin tavoin. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin kysyä, onko Leinon maa- 
laama uhkakuva fennistisen tutkimustradition kuivumisesta toteutunut 
johto-opin osalta. 

Otan ensin esiin joitakin esimerkkejä siitä, miten merkitys sijoittuu 
osaksi johto-opin selitystapaa. Sen jälkeen tarkastelen kahta Tapani Lehti- 
sen artikkelia, joissa hän ottaa kantaa johto-opillisen selittämisen luontee- 
seen ja nostaa pragmatiikan keskeiseksi näkökulmaksi muoto-opillisten ai- 
nesten kehittymisen kuvauksessa. Artikkeleista ensimmäinen (Lehtinen 
1983) käsittelee konditionaalin tunnusta ja toinen (Lehtinen 1993) momen- 
taanijohdinta osana verbijohdosten korrelatiivista järjestelmää. Näiden yk— 
sittäisten esimerkkien pohjalta haen kokonaiskuvaa siitä, mikä rooli merki- 
tyksen tarkastelulla on johto-opissa ja johto-opilla nykyfennistiikassa. 

Ne artikkelit, joihin jatkossa viittaan, muodostavat mielenkiintoisen jat- 
kumon. Lehtinen tarkastelee tutkimuksissaan muoto-opillisia aineksia, jot- 
ka kytkeytyvät toisiinsa. Jatkotutkimusten siemenet ovat hänen väitöskir- 
jassaan Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia: Suomen ava- 
jaa, karkajaa -tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä, 1979). 
Hänen myöhemmissä artikkeleissaan tarkastelemansa -A ise- ja -ise-johti- 
met polveutuvat samasta verbinjohtimesta, ja osa -A ise-verbei stä on 
muuttunut väitöskirjan aiheena olleiksi *-Ai5A -verbeiksi jo kantasuomes- 
sa (Lehtinen 1979: 321). 

Lehtinen (1979: 4) on valinnut väitöskirjansa aiheeksi nimenomaan sel- 
laisen teonlaatujohtimen, jonka merkitys vaihtelee huomattavasti. Aineis- 
tosta hahmottuu omalla tavallaan käyttäytyviä alaryhmiä, joiden tarkempi 
semanttinen analyysi on ikään kuin idullaan. Väitöskirjasta on siis selväs- 
tikin jäänyt tutkijan mieleen kysymyksiä, joihin hän on myöhemmin palan- 
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nut eri muotokategorioiden kannalta. Väitöskirja loppuukin seuraavaan 
enteelliseen kappaleeseen, jonka lupauksia myöhemmät artikkelit lunasta- 
vat: 

l l !  *-ntse-johtimen edustajien merkitysvaihteluista esittämäni ajatukset ovat tie- 
tysti hypoteettisia, oikeastaan ajatuskokeita. On tarpeen yhä korostaa, miten 
vähän suoranaista tietoa tässä puheena olevista asioista on. Viimeksi käsittele- 
mieni esimerkkien avulla pyrinkin vain osoittamaan, että silloittamattomia 
eivät nykyisiä ja oletettaviakaan -aise-verbejä erottavat merkityskuilut ole. 
Ehkä johto-opillisen semantiikan tutkimus voi vastaisuudessa valaista näitä- 
kin kysymyksiä tarkemmin. (Lehtinen 1979: 325—326.) 

Merkitys osaselityksenä 

Fennistisissä johto-opin tutkimuksissa on tarjolla silmiinpistävän suuri 
määrä nimikkeitä erilaisille johdostyypeille: on kontinuatiivia, frekventatii— 
via, momentaania ja kuratiivikausatiivia. Esimerkiksi käy seuraava johdos- 
tyypin helisee, kolisee, vapisee ja värisee luonnehdinta: ”Nykysuomalai- 
sen kielitajun mukaan näitä verbejä voi luonnehtia ensi sijassa kontinuatii- 
veiksi, inaktiivisiksi, kursiivisiksi intransitiiviverbeiksi”, kun sen sijaan toi- 
sen *-AiöA-johdosten alatyypin lykkäjää, tempajaa ja viskajaa verbit 
ovat kiinteästi momentaaneja, aktiivisia, mutatiivisia transitiiviverbejä 
(Lehtinen 1979: 5). 

Johdosten luokittelu on perinteisesti täyttänyt pitkälle merkitysana- 
lyysin tehtävät. Kuten prototyypin käsitteen yhteydessä on todettu, pel- 
kät luokkien nimikkeet johtavat helposti näkemään luokat jyrkkärajaisina ja 
tasakoosteisina sisäisen heterogeenisuuden, sumearajaisuuden ja tyypilli- 
syyserojen sijasta (ks. esim. Taylor 1989). Toki nimikkeitä on luonnehdittu 
tarkemmillakin piirteillä. Tästä esimerkkejä ovat Kalevi Wiikiltä periytyvä 
frekventatiivisuuden päätuntomerkiksi todettu sattumanvarainen jaksot- 
taisuus ja &ekventatiivisuuden laajempi kytkeminen ailahtelevuuteen, sat- 
tumanvaraisuuteen, vähättelevyyteen ja leikillisyyteen (ks. Lehtinen 1979: 
320; Wiik 1975: 153—157). Näistä luonnehdinnoista ei kuitenkaan synny 
järjestelmällisen merkityksenkuvauskehikon vaikutelmaa. 
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Poimin nyt joitakin selittämiseen liittyviä näkökulmia, joista näkyy tu- 
keutuminen yhtäältä muoto- ja toisaalta merkityskriteereihin. Perinteisen 
historioivan näkemyksen mukaan merkitys on perustavin taustaoletus, 
kun halutaan ymmärtää kielen koko elämää, mutta selityksen tie merkityk- 
seen kulkee kapean portin kautta: etymologian, jonne pääsy puolestaan 
edellyttää äännehistoriaa. Portti merkitykseen käy siis pienimpien muoto- 
yksiköiden historioivan analyysin kautta. (Rapola 1966: ]; lainaus edellä.) 

Setäläläinen nuorgrammaattinen traditio näkyy johto-opissa ennen 
kaikkea siinä, että argumentointi perustuu äännelaillisen kehityksen ja 
analogian selvään erottamiseen. Äännelaillisiin äänteenmuutoksiin perus- 
tuvat rekonstruktiot eivät kuitenkaan useinkaan ole kiistattomia, ja analo- 
gia näyttelee monien kategorioiden tulkinnassa keskeistä roolia. Analo- 
gianhan tulkitaan yleensä toimivan paradigmoja yksinkertaistavana ja nii- 
tä yhdenmukaistavana kehityksenä. Analogia on rakenteen samankaltai- 
suutta. Siihen nojaavassa argumentoinnissa ei Välttämättä viitata merki— 
tyksiin — muistettakoon esimerkiksi supistumaverbien keskeinen asema 
analogiamalleina. Kuitenkin analogian edellyttämä funktionaalinen verran- 
nollisuus tarkoittaa sitä, että verrantoanalogiassa rinnastuvien rakentei- 
den täytyy vastata myös merkitysfunktioltaan riittävästi toisiaan, jotta 
kielenkäyttäjien tajuntaan voidaan olettaa niiden välinen yhteys. (Itkonen, 
Esa 2000.) Joskus tätä taustanäkemystä myös eksplikoidaan. Seuraavassa 
on puhe *avaja-vartalon analogisesta korvautumisesta muotoon avaa-: 

[Analogista m]ukautumista edisti paitsi *aöa-verbien suuri produktiivius 
myös se, että sekatyypin aja-vartaloiset verbit eivät merkitykseltään erottu- 
neet *aöa-verbien edustajista juuri millään lailla (Lehtinen 1984: 21; vrt. 1979: 
236). 

Murremaantieteellinen, levikkiin perustuva argumentointi vaikuttaa 
myös semanttiseen analyysiin. Tämä näkyy esimerkiksi synonymiaa kos- 
kevissa näkemyksissä. Kahden muodon voidaan tulkita olevan merkityk- 
seltään vapaassa vaihtelussa, jos niiden levikki on keskeiseltä osaltaan 
komplementaarinen. Tällöin voidaan tulkita, että toiset murteet suosivat 
toista ja toiset toista muotoa samassa merkitystehtävässä. Yleensä tällöin- 
kin joillakin alueilla esiintyy kummankin muodon vaihtelua, mutta sille ei 
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tarvitse murremaantieteellisen näkemyksen mukaan etsiä erillistä semant- 
tista selitystä. Seuraavassa tapauksessa tätä tukee myös muotojen seka- 
paradigmaisuus: ”Murteissa heläjää ja helisee -tyyppiset verbit ovat mer- 
kitykseltään ja tyylisävyltään tavallisesti täysin toistensa kaltaisia” (Lehti- 
nen 1984: 17). 

Toisaalta merkitykseenkään perustuvat selitykset eivät ole pois suljet- 
tuja tapauksissa, joissa esiintyy muotojen vapaata vaihtelua. Muoto-opil- 
lisesta luokasta, esimerkiksi tietyistä johdoksista, voi erottua alaryhmiä. 
Alaryhmälle annetaan mielellään sitä yhdistävää semanttista piirrettä 
luonnehtiva nimike, jota voidaan käyttää myös osaselityksenä ilmausryh- 
män paradigmaattiselle ja syntagmaattiselle käytökselle. Yleensä tällaista 
alaryhmää ei kuitenkaan eroteta pelkästään merkityskriteerein, vaan niihin 
voi yhdistyä muotoon perustuvia kriteereitä. 

Esimerkiksi edellä mainittu -AjA-johdostyyppi heläjää on kehittynyt 
myöhäiskantasuomen *-Ai5A-verbeistä. Ne edustavat etupäässä *—AiöA- 
verbien alaryhmää, jota Lehtinen (1979; 1984: 19) kutsuu kontinuatiivityy— 
piksi. Tätä alaryhmää leimaa se paradigmaattinen seikka, että johdosten 
rinnalla on jo vanhastaan, myöhäiskantasuomesta lähtien, esiintynyt ise- 
johdostyyppi helisee. Fonotaktisesti ryhmä on lisäksi erottunut siten, että 
sillä on deskriptiiviverbeille tyypillisiä piirteitä. Johdintyypin ja sen seka— 
paradigmojen kehitystä Lehtinen (1984: 22) selittää sillä, että semanttises- 
tikin erottuvalle ryhmälle on kehittynyt oma johdostyyppi. 

Tässä ei ole mahdollista syventyä siihen hienosyiseen murremaantie- 
teelliseen argumentointiin, jolla Lehtinen osoittaa eri sekaparadigmatyyp— 
pien kehityksen ja sen ristipaineet. Hän näkee merkityksen selvästikin 
keskeisenä selittäjänä siinä, kuinka paradigmat muotoutuvat kilpailevien 
motivaatioiden paineessa. Tärkeää on kuitenkin huomata sellaisten ei- 
semanttisten tekijöiden vaikutus kuin konsonanttivartaloiden kehitysten- 
denssit, supistumaverbien ekspansiiviset analogiamallit ja äännelailliset 
kehityskulut kaikkineen. Lainavaikutukset ovat vielä oma ulottuvuutensa 
(vrt. Lehtinen 1979: 257). 

Kaikille al aryhmille ei kuitenkaan välttämättä löydy selkeitä niitä yhdis- 
täviä ja muista alaryhmistä erottavia kriteereitä. Tällaista ryhmää on luon- 
tevaa nimittää sekatyypiksi — niin morfologisessa kuin semanttisessakin 
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mielessä (ks. Lehtinen 1984: 19). Roskakori on väärä nimitys tämäntyyppi- 
selle ongelmallisesti luokiteltavalle joukolle, koska kyse ei useinkaan ole 
analyysissa syrjään heitetystä jäännöksestä, vaan vaikeasti luonnehditta- 
va alaryhmä voi olla analyysissa aivan keskeinenkin, kuten *-aiö'a-, 
*-äiöä-johdosten sekatyyppi Tapani Lehtisen väitöskirjassa. Kyseessä 
on pikemminkin toistaiseksi selittämätön ryhmä. 

Sekatyypeille ja lainavaikutuksille on siis ominaista sekä merkitykseen 
että muotoon perustuvien selitysten osittaisuus. Sekatyyppiä ei voi koko- 
naisuutena luonnehtia kattavin merkitys- tai muotokriteerein. Lainavaiku- 
tukset puolestaan voivat hämmentää semanttisten ja muotokategorioiden 
yhtenäisyyttä mutta toisaalta luoda uusia motivaatiosuhteita. 

Olen kiteyttänyt edellä esittämäni pohdinnan taulukkoon l .  Taulukkoa 
voi merkitysselitysten kattavuuden osalta tulkita eri tavoin. Ilmeistä on, 
että kaikki johto-opissa käytetyt selitykset eivät nojaa merkitykseen. Mut- 
ta toisaalta esimerkiksi äännelaillisista muutoksista johtaa tie kysymyk- 
seen paradigmojen eheydestä, analogiaan ja sitä kautta mahdollisesti 
myös semanttisiin seikkoihin. Levikin kartoittaminenkaan ei välttämättä 
pysähdy levikin toteamiseen; sosiolingvistiseen tulkintaan en tässä yh- 
teydessä voi puuttua (ks. esim. Juusela 1989). 

Merk  

Äännelaki 

Levikki 

ät x 

x x2 

Seka it osittain osittain 

Lainavaikutukset osittain osittain 

' Paradigmaattinen asema, korvattavuus. 
Esim. konsonanttivartaloiden kehitystendenssit. 

Taulukko ]. Merkitykseen ja muotoon perustuvia selitystapoja johto- 
opissa. 



82 Tiina Onikki-Rantajääskö 

Toisaalta voi kysyä, voivatko merkitysanalyysit jäädä ongelmitta osit- 
taisiksi. Sekatyypinhän totesin edellä pikemminkin tutkimuksen lähtökoh- 
daksi kuin lopputulokseksi. 

Pragmaattinen päättely kehityskulkujen selittäjänä 

Johto-opin merkitysnäkemyksen pohtija ei toki ole mietteineen yksin, 
vaan merkitykseen nojaavien selitysten osuutta on kommentoinut muiden 
muassa Tapani Lehtinen, esimerkiksi pohtiessaan konditionaalin tunnuk- 
sen historian tutkimista: 

[Y]ritykset selittää suomen isi-konditionaalin morfologinen alkuperä poikkea- 
vat toisistaan suuresti. Kaikki äänteellisesti mahdolliset johtimet on mainittu, 
ja ovatpa etsinnät aikanaan ulottuneet sellaisiinkin johtimiin, joista tunnus ei 
mitenkään ole voinut kehittyä. Mutta verraten vähän on mietitty, miten esiin 
vedettyjen johdostyyppien kehittyminen konditionaaliksi voidaan ymmärtää 
semanttisesti. Jos merkityspuoleen ylimalkaan on kajottu, niin se on tehty 
mieluummin yleisluonteisin viittauksin kuin yksityiskohtaisin perusteluin. 
(Lehtinen 1983: 484.) 

Omassa tutkimuksessaan Lehtinen käsittelee laajasti konditionaalin 
tunnuksen semanttisen kehityksen mahdollisia reittejä. Hänen argumen- 
tointinsa nojaa muun muassa indoeurooppalaiskielistä tunnettuihin paral- 
leelitapauksiin ja pragmaattisen päättelyn osuuteen konditionaalin mah- 
dollisessa merkityksenkehityksessä. Vertailutaustana ovat paitsi uralilai- 
set kielet myös kielellisten universaalien tutkimus. Lehtinen yhdistelee 
merkityksenkehitystä koskeviin pohdintoihin oletuksia pragmaattisesta 
päättelystä nojaten Gricen (1975) maksiimeihin. Tämä tapahtuu tavalla, 
joka näyttäytyy luontevana jatkona perinteiseen fennistiseen tutkimustra— 
ditioon. 

Lehtinen ottaa uudelleen puntaroitavaksi sen Setälän esittämän aja- 
tuksen, että itämerensuomen konditionaalityypit ovat syntyneet frekven- 
tatiiviverbeistä. Perustelu nojaa semantiikkaan: merkityksenkehityksen 
taustalla ovat frekventatiivien konatiiviset eli yrittämistä tarkoittavat mer- 
kitykset, ”jotka tuovat ne ”aikomista” ja 'haluamista' tarkoittavien mieltei- 
den piiriin” (Lehtinen 1983: 484; Setälä 1887: 180—181). 
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Lehtinen täydentää semanttista analyysia liittämällä frekventatiivien 
aikomista ilmaisevan merkityksen tulevaisuuteen suuntautuvaan vireillä- 
oloon ja siten futuurisiin implikaatioihin. Tunnuksen toiseksi osaksi liitty- 
nyt imperfekti näyttelee myös keskeistä roolia päättelyketjussa, koska sen 
avulla vireilläolo on alkujaan sijoitettu menneisyyteen, mikä on mahdollis- 
tanut modaalisen etäytymisen nykyhetkestä. Motiivina -ise-johtimen käy- 
tölle konditionaalissa on tämän oletuksen mukaan sen kontinuatiivisuus 
ja siihen pragmaattisesti usein liittyvä tekemisen irresultatiivisuus (Lehti- 
nen 1993: 175). Pragmatiikkaan nojaavan päättelyketjun voi tiivistää seu- 
raavasti: 

-ise-: kontinuatiivisuus + -i—imperfekti: sijoittuminen menneisyyteen 
—> irresultatiivisuus —> modaalinen etäännytys 
—> aikominen » vireilläolo 

-> futuuriset implikaatiot 

Lehtinen osoittaa implikaatioita vertaamalla konditionaalin merkityksiä 
muun muassa toiseen frekventatiivijohdokseen, jonka käytössä vielä nä- 
kyy se, että toistaminen tulkitaan turhiksi yrityksiksi: Ei olisi mielekästä 
sanoa esimerkiksi, että Mies osteli hevosta, jos tapahtuma olisi johtanut 
toivottuun lopputulokseen. Tähän voi verrata konditionaalia esimerkiksi 
virkkeessä Minä antaisin sinulle talon, sanoi isäntä pojalleen, mutta 
mitä sinä sillä teet, kun et työtäkc'iän tee — varsinkin, jos rekonstruoi 
konditionaalin tunnukseen alkuperäisen imperfektiivisen merkityksen. 

Lehtisen (1983: 501) mukaan konditionaalin tunnuksen lähtökohtana 
on ollut johdin, jonka edustaja tavataan itämerensuomen helisee, varisee 
-tyyppisissä verbeissä. Samalla tulee selitettyä myös johdostyypin harvi- 
naisuus: on vältettyjohdoksen sekaantumista konditionaalin tunnukseen. 
Johdostyyppi on siksi säilynyt vain kantasanattomissa verbeissä, joissa 
ei ole ollut vaaraa sekaantumisesta konditionaaliin. Merkitys paljastuu 
tässä päättelyketjussa distribuutiota sääteleväksi tekijäksi. 

Vielä syvemmälle johto-opin merkitysanalyysin erittelyyn Lehtinen on 
paneutunut myöhemmissä tutkimuksissaan, kuten vuonna 1993 V1rittäjäs- 
sä julkaistussa artikkelissa ”Korrelaatio sananmuodostustekijänä”. Siinä 
hän nostaa analyysin keskiöön vielä yhden muotokategorioiden merkitys- 
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tä säätelevän seikan, strukturalismin perusajatuksesta tutun rakenteellis- 
ten vastakohtaisuussuhteiden eli oppositioiden tai kontrastien vaikutuk- 
sen. Taustana on Ferdinand de Saussuren (1916) perusajatus siitä, että 
kielellinen merkki saa arvonsa vain vastakohtasuhteessa muihin järjestel- 
män merkkeihin eli sen arvo on se asema, joka sillä on kielen järjestelmäs- 
sä. Lehtinen ei kuitenkaan pitäydy perusstrukturalismissa vaan korostaa 
johdosten kontekstuaalista tulkintaa ja pragmaattisen päättelyn osuutta 
merkityskehityksessä. Lähtökohtana on toteamus, että ”kieli toimii kont- 
rastihakuisesti”. Tämän periaatteen näkökulmasta joutuu tarkastelun koh- 
teeksi muun muassa synonymia, joka on murremaantieteellisestä levikki- 
näkökulmasta voitu sivuuttaa varsin ongelmattomanakin, kuten edellä to- 
tesin. Merkityksen tasolla todellinen synonymia on harvinaista, Lehtinen 
(1993: 171) toteaa. Hän ratkoo tätä ristiriitaa vetoamalla kahdentyyppiseen 
merkitykseen: 

Täysin synonyymiset johdokset ovat melko harvinaisia, vaikka johdinten 
merkitykset yleisesti ottaen voivatkin olla identtiset. Esim. monilla 
translatiivijohdoksilla on työnjakoa. Vaikka esim. ruskettua ja ruskistua ovat 
johto-opilliselta merkitykseltään synonyymisiä, niin leksikaalisesti verbit ei- 
vät käyttäydy identtisesti: ihmisen iho ruskettuu auringonpaisteessa, mutta 
pannulla kärisevät lihanpalaset ruskistuvat. (Lehtinen 1993: 171.) 

Lehtinen erittelee myös johdinten ja johdosten nimikkeinä esiintyviä 
merkityksenselityksiä. Tämän semanttisen erittelyn tarkoitus on argumen- 
toida mahdollisia semanttisia kehityskulkuja. Hän korostaa johdinten 
polyseemisyyttä, yleisluonteisuutta ja joustavuutta. Perinteisten semant- 
tisten nimikkeiden rinnalle hän nostaa perheyhtäläisyyteen perustuvan 
analyysin, kun tarkastellaan sitä, että samalla johtimella voidaan muodos— 
taa hyvinkin erimerkityksisiä sanoja. (Lehtinen 1993: 172, 181.) 

Samassa yhteydessä Lehtinen ottaa jälleen kerran kantaa myös merki- 
tysanalyysin osuuteen johto-opillisessa tutkimuksessa: ”Johdinten ja niil- 
lä muodostettujen johdostyyppien merkitystä muovaavia tekijöitä tunne- 
taan huonosti.” Hän toteaa, etteivät kielihistorian aseet useimmiten oikein 
pysty johtimiin, koska johtimet juontuvat niin kaukaisesta menneisyydes- 
tä, että ne tulevat kielihistoriallisten tutkimusmenetelmien ulottuville taval- 
laan liian valmiina. Mutta teknisten vaikeuksien lisäksi hän kiinnittää huo- 
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miota teoreettisiin puutteisiin: ”Ennen muuta tutkijoilta on puuttunut kei- 
noja tarkastella kielen rakennetta ja kehitystä käytön näkökulmasta.” 
(Lehtinen 1993: 171—172.) 

Ratkaisuksi tarjoutuu pragmatiikan teorian kehitys: 

Siinä ei ole olennaista pragmaattisen faktatiedon karttuminen vaan sellaisen 
uuden näkökulman löytyminen, joka ohjaa katseen seikkoihin, jotka valaisevat 
sanaston muovautumista käytössä. Näin tulevat otetuiksi huomioon mm. mo- 
nenlaiset leksikaaliset ja maailmantietoon liittyvät seikat. (Lehtinen 1993: 
172.) 

Artikkelissaan Lehtinen osoittaa, kuinka johdoksen asema osana 
johtoparadigmaa voi muovata sen merkitystä. Lähtökohdaksi hän ottaa 
johto-opillisen korrelaation käsitteen. Leimaa-antavaa hänen argumentoin- 
nilleen on jälleen se, että hän lähtee rakentamaan innovatiivista näkökul- 
maa perinteestä käsin. Korrelaatio—termin käytössä Lehtinen viittaa ruot- 
salaiseen saamentutkijaan Israel Ruongiin (1943) sekä Erkki ltkoseen 
(1966). Korrelaatiot ilmentävät eri johdostyyppien välisiä semanttis—morfo— 
logisia vastakohtasuhteita. (Lehtinen 1993: 173; 1979: 245.) Korrelatiivissa 
johtosuhteessa ovat siis esimerkiksi johdokset potkia ja potkaista (ks. 
kuviota 1). Puolikorrelatiivin niistä tekee kummankin mahdollinen suhde 
kantasanaan patka. (Täys)korrelatiivisessa suhteessa ovat sen sijaan 
lau/ma ja laukaista, koska niiltä puuttuu kantasana. Puolikorrelatiivit voi- 
vat antaa mallin uusien korrelaatioiden syntyyn, siis myös kantasanatto- 
miin johdoksiin. Korrelaatiot ilmentävät johtimellisten sanojen kontrastia. 
Lehtinen (1993: 174) kuitenkin huomauttaa, että ovathan perinteisinä suo- 
rina johtosuhteina tarkastellut kantasana ja johdoskin merkityskontrastis- 
sa keskenään, joten suorat ja korrelatiivit johtosuhteet eivät siinä suhtees- 
sa ole kaukana toisistaan. Esimerkiksi suora johtosuhde läiskää —> läis- 
kähtää on Lehtisen mukaan semanttisesti samanveroinen kuin korrelatiivi 
merkityskontrasti johdosten läiskyä ja läiskä/itää välillä. 

Vrt, korrelatiivi: läiskyä <-> läiskähtää 

suora johtosuhde: läiskää —> läiskähtää 
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potkia ' potkaista 
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patka 

Kuvio ]. Puolikorrelatiivi johtokompleksi Ruongin (1943) ja Lehtisen 
(1979: 245; 1993: 173) mukaan. 

Lehtinen ottaa esimerkiksi kantasuomessa syntyneen johdostyypin, 
AisE-verbit, koska niiden suhteellisen nuoruuden vuoksi niiden kehitys- 
kulku on paremmin jäljitettävissä kuin johto-opillisessa tutkimuksessa 
yleensä. Verbityypin lähteille ei tässäkään tapauksessa päästä, joten tutki- 
muksessa on kyse päätelmistä ja niitä tukevista todisteista. Tässä ei ole 
mahdollista paneutua päättelyketjun yksityiskohtiin, mutta kiinnitän huo- 
miota siihen, millaisena Lehtinen näkee pragmaattisen päättelyn osuuden 
ja vaikutuksen korrelaatioiden tulkintaan. 

Hän jäljittää levikin pohjalta johdostyypin vanhimpia verbejä ja jakaa 
ne korrelaatioidensa puolesta kolmeen ryhmään, jotka näkyvät taulukosta 
2. Johtimesta löytyy jo aiemmista esimerkeistä tuttu ise-aines, joka on 
voinut toimia pelkkänä verbistimenä. AisE-verbien polyseemisyyden Leh- 
tinen selittää siltä pohjalta, että ne ovat alkujaan denominaalisia johdok- 
sia. Varsinkin denominaaleille on hänen mukaansa tyypillistä se, että kan- 
tasanan merkitys ja käyttötavat vaikuttavat suuresti johdoksen merkityk- 
seen ja ovat siten keskeinen polysemian lähde, esimerkiksi teonlaatumer- 
kitys määräytyy ennen muuta kantasanan pohjalta. Keskimmmäisen ryh- 
män, kakkosryhmän, verbit ovat Vendlerin (1967) jaossa suorituksia, ac- 
complishments, kuten katkaista tai ratkaista. AisE-verbien kakkosryhmä 
ilmaisee Lehtisen (1993: 179) mukaan jonkin alkuperäisen ykseyden rikko- 
mista. Sellaisina verbit ovat teelisiä, ja niihin kuuluu loppupisteen saavut- 
tamisen punktuaalisuus, mikä ilmentää inherentisti momentaanisia merki- 
tyspiirteitä. 
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huikaista huieta huikea 

! sokaista & sokea 

halkaista halkoa haljeta halki 

katkaista katkoa katketa katki 

lohkaista lohkoa lohjeta lohki 

puhkaista puhkoa puhjeta puhki 

ratkaista ratkoa ratketa ratki 

henkäistä henkiä 

potkaista potkia 

pyyhkäistä pyyhkiä  

kiskaista kiskoa 

Taulukko 2. Vanhimpien AisE-rekonstruktioiden keskeiset korrelaatio- 
suhteet Lehtisen (1993: 179) mukaan. 

Kantasanan ja johdoksen suhteessa (tai kantasanattomissa tapauksis- 
sa juuren ja johdoksen suhteessa) Lehtinen näkee pragmaattisen ja kon- 
tekstisidonnaisen päättelyn osuuden, mutta toisaalta on hänen mukaansa 
otettava huomioon korrelaatiosuhteet johtoparadigmojen sisällä. Prag- 
maattisella päättelyllä on myös osuutensa siihen, kuinka johdoksen merki- 
tys vakiintuu suhteessa korrelaatioiden tarjoamiin merkitysvastakohtiin. 

AisE-verbien momentaanisen merkityksen Lehtinen (1993: 183) näkee 
kiteytyneen riittävän monen korrelaatiosuhteen tukemana. Ratkaisevana 
tekijänä momentaanistumiskehityksessä hän pitää semelfaktiivisuutta eli 
yhdellä kerralla tapahtuvan teon tulkintaa. Tähän tulkintaan ovat johdok- 
sia ohjanneet johtoparadigmojen korrelaatiosuhteet, AisE-verbien rinnalla 
esiintyvät iteratiivijohdokset. Esimerkiksi potkaista on hahmottunut 
vastakohtasuhteessa potkia—johdokseen kerrallisen teon semelfaktiivi- 
seen tulkintaan. '*Semelfaktiivikorrelaatin syntyminen iteratiivikorrelaatin 
rinnalle merkitsee vain sitä, että iteratiiviverbin tarkoittamasta toistuvasta 
tekemisestä irrotetaan yksi teko” (Lehtinen 1993: 183). Erilaisia jaksottaista 
toimintaa kuvaavia korrelaatteja on tarjolla runsaasti. ”Ihmisen mielikuva- 
maailmassa prototyyppinen toimija on ihminen itse, joka suorittaa tekonsa 
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ruumiinjäsenillään, ja ihmisen toimintaa leimaa yleensä jaksottaisuus mie- 
luummin kuin tasajatkuisuus” (mp.). 

Tie momentaanisuuteen on käynyt pragmaattisen päättelyn kautta: 
useat kerralliset teot on helppo tulkita kontekstissaan hetkellisiksi. Olen- 
naista on, että niin semalfaktiivisuus kuin momentaanisuuskin ovat olleet 
kontestisidonnaisia tulkintoja. Puunrungon halkaiseminen voi vaatia 
useita työrupeamia, mutta kun mies halkaisee pöydän nyrkiniskulla, on 
tilanne helppo hahmottaa kerralliseksi ja momentaaniseksi. Johdostyyp- 
pien vakiintumiseen ovat Lehtisen mukaan olennaisesti vaikuttaneet joh- 
dosjärjestelmän keskinäiset vastakohtasuhteet. Halkaiseminen on kerral- 
lista ja momentaanista vastakohtasuhteessa halkomiseen. 

-----A 
potkia potkaista 

Kuvio 2. Semelfaktiivin päätteleminen iteratiivista Lehtisen (1993: 183) 
mukaan. 

Taulukkoon 1 kokoamiani merkitykseen ja muotoon nojautuvia johto- 
opin selitystapoja on syytä täydentää edellä mainituilla tarkastelunäkökul- 
milla, jotka esitän taulukossa 3. Nämäkään näkökuhnat eivät sinällään ole 
uutta vaan rakentuvat muoto-opillisen tutkimuksen perinteelle. Huomiota 
ansaitsee se, että Lehtisen näissä parissa artikkelissa esiin nostamat näkö- 
kulmat pitävät merkitysanalyysin koko ajan mukana tarkastelun keskiössä. 
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Merki tys  Muoto  M u u  

Paralleelit x x verrattavuus 

Universaalit x x verrattavuus 

Pragmaattinen päättely x (x) konteksti 

Distribuutio x x (x) 

Korrelaatiot x x järjestelmä 

Taulukko 3. Merkitykseen ja muotoon perustuvia selitystapoja johto- 
opissa. 

Lehtisen analyysi tarjoaisi keskustelunaihetta paljon pitemmällekin. 
Voidaan esimerkiksi kysyä, mitä hänen tarkoittamansa pragmaattinen päät- 
tely johto-opin tapauksessa oikeastaan on ja onko se syytä erottaa se- 
mantiikasta. Hän itse luonnehtii pragmaattisten selitysten perustuvan 
konversationaalisiin implikatuureihin ja niiden kiteytymiseen (Lehtinen 
1993: 172). Konversationaaliset implikaatiot ovat vuorovaikutustilanteisiin 
konventionaalisesti kytkeytyvää kontekstuaalista päättelyä. Johto-opin 
historioivan selittämisen aikaperspektiivi on sellainen, että päättely ja sen 
kontekstit joudutaan olettamaan hypoteettisesti. Mutta olisiko mieltä tar- 
kastella johto-oppia synkronisesti tai kehityskulkuja niin lyhyillä aika— 
väleillä kuin mihin saatavilla olevat kirjasuomen kehitystä ilmentävät kor- 
pukset antavat mahdollisuuden? Entä voisiko pragmatiikan tarjoamaa tar- 
kastelunäkökulmaa laajentaa edelleen vaikkapa keskusteluntutkimuksen 
tarkasteleman kontekstuaalisen vuorovaikutuksen suuntaan? 

Lopuksi 

Lähdin liikkeelle kaksikymmentä vuotta sitten ilmaistusta huolesta, joka 
koski sitä, tukkiutuvatko tai kuivuvatko fennistisen tutkimustradition 
valtaväylät, rämettyykö tiedeyhteisö eriseuraisuuteensa, ja onko se riittä- 
vän laaja-alainen, valmis tarkistamaan teemojaan ja ottamaan vaikutteita 
kansainvälisestä kielitieteen kehityksestä. Pahimmat uhkakuvat eivät ole 
toteutuneet, mistä on osoituksena esimerkiksi se, että johto-opin tutkijat 
ovat kyenneet käymään tutkimusperinnettä sisältäpäin uudistavaa, tradi- 
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tiota tarvittavissa paikoissa kyseenalaistavaa keskustelua. Uudet ideat ja 
teoreettiset virikkeet on asetettu vuoropuheluun tutkimusperinteen kans- 
sa. Kieliopillistumista koskeva tutkimus on yksi foorumi, jossa eri suun- 
nista tulevia teoreettisia vaikutteita on yhdistelty (ks. esim. Lehtinen ja 
Laitinen 1997). Nykyfennistiikassa johto-opin tutkimus asettuukin osittain 
osaksi laajempaa kieliopillistumistutkimuksen kehikkoa, jossa yhtyvät 
myös funktionaaliset semanttiset ja vuorovaikutusta painottavat suun- 
taukset. Suomen ja sen sukukielten johto-oppi tarjoaa ehtymättömän läh- 
teen myös merkityskeskeiselle tutkimukselle. Kuten Tapani Lehtinen 
(suullisesti 28.5.2004) on todennut, kysymys valtaväylän kuivumisesta ei 
kuitenkaan ole täysin aiheeton siksi, että johto-oppiin keskittyviä jatko- 
opiskelijoita ja tutkijoita on vähän. Johto-opilliset kysymykset ansaitsevat 
tarkempaa ja laajempaa huomiota myös muussa fennistisessä tutkimuk- 
sessa, esimerkiksi osana konstruktioiden tai vuorovaikutuksen analyysia. 
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Johanna Laakso 

Johdon ja taivutuksen diakronisista suhteista 

Lähtökohtia 

Tämä kirjoitukseni lähtee liikkeelle kahtaalta. Ensimmäinen lähtökohta on 
suomensukuisen historiallisen johto-opin ja yleisemminkin historiallisen 
morfologian tutkimus. Tässä tutkimuskentässä johdon ja taivutuksen 
diakroniset suhteet, siis johtimien kehittyminen taivutusafiikseiksi tai 
päinvastoin, ovat tuttuja keskeisiä kysymyksiä: missä tekemisissä keske- 
nään ovat esimerkiksi monikon tunnus i (talo-i-ssa) ja possessiivis-demi- 
nutiiviset i-johtimet (peni, lehmikaija) tai imperatiivin *k-tunnus (pu/aux!) 
ja *k-aineksiset deverbaaliset johtimet (puhex)? 

Toinen lähtökohta on maailman kielitieteessä etenkin 1990-luvulla 
huomiota kerännyt kieliopillistumisilmiö siihen liittyvine teoriakompleksei— 
neen. (Mainion pikakatsauksen kieliopillistumistutkimukseen tarjoavat 
Laitinen ja Lehtinen 1997.) Kieliopillistuminen kuvataan tyypillisesti jon- 
kinlaisena polkuna tai suorastaan liukuratana, joka kuljettaa vähemmän 
kieliopillisia aineksia (referentiaalisia sisältösanoja) yhä kieliopillisempaan 
suuntaan: kieliopillisiksi sanoiksi kuten adpositioiksi, ja niistä edelleen 
kiinteiksi sanan osiksi kuten kliiteiksi tai sijapäätteiksi. Polun päässä voi 
olla degrammatikalisaatio eli merkityksen katoaminen kokonaan, jolloin ai- 
neksesta tulee pelkkää fonologista täytemateriaalia, tai leksikalisaatio, jos- 
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sa kieliopillinen rakenne jähmettyy tiettyyn muotoon ja merkitykseen. Hy- 
viä esimerkkejä löytyy monista suomen paikallissijojen käyttötavoista. 

Myönteinen piirre kieliopillistumistutkjmuksessa on ainakin perintei- 
sestä, historioivasta kielentutkimuksesta kiinnostuneen tutkijan kannalta 
se, että kieliopillistuminen — 1970- ja 1980-luvun synkroniakeskeisten vuo- 
sien jälkeen —— jossain mielessä rehabilitoi diakronian. Kun kielen kuvaami- 
nen jälleen edellyttää kytkentää puhujiin ja toimintaan, kielihistoria on 
”palaamassa kostajana takaisin”, kuten Mazzon (1997) asian ilmaisee. 
Kjelihistoriaa tarvitaan sekä selittämään että kuvaamaan. Pelkkä poikkileik- 
kausten laatiminen eri synkronisista kehitysvaiheista ei riitä, koska — niin 
kuin kieliopillistumistutkijat lukemattomin esimerkein ovat havainnollista- 
neet — eri kehitysvaiheet esiintyvät kielessä yhtaikaa rinnakkain: hampais- 
sa on substantiivin taivutusmuoto, jos potilaan hampaissa on amalgaa- 
mipaikkoja, mutta kehittymässä adpositiomaisemmaksi, kun Matti ja 
Mervi ovat keltaisen lehdistön hampaissa. 

Mutta kieliopillistuminen ei vain rehabilitoi diakroniaa. Se on armotto- 
masti diakroniaan, ajan nuoleen sidottu prosessi — periaatteessa yksi- 
suuntaista putoamista täyteläisemmistä muodoista redusoituneempiin, 
konkreettisista abstrakteihin, vapaista sidonnaisiin. Ankarimpien tulkinto- 
jen mukaan paitsi reitti myös sen yksittäiset vaiheetkin ovat tiukasti mää- 
rätyt: esimerkiksi itsenäisen sanan on matkalla affiksiksi oltava jossakin 
vaiheessa kliitti, koska tätä edellyttää prosessiin sisältyvä leksikaalisen 
autonomian menetys. Kieliopillistuminen saatetaan kuvata jopa jotenkin 
metaforisesti olemassa olevaksi olennoksi, selitysperusteeksi itsessään. 
Langackerin (1977) komealla kuvakielellä ilmaisten kieli on jättiläismäinen 
ilmaustentiivistyskone, joka ahneesti nielee siihen syötetyt ainekset, ku- 
luttaa niiden äänneasun ja kalventaa niiden merkityksen, kunnes ahkerat 
puhujat ilmestyvät pelastamaan koneen sylkemästä syötöksestä mitä pe- 
lastettavissa on ja rakentelemaan siitä uusia ilmauksia koneen nieltäväksi. 

Tämä näkemys on alkanut kirvoittaa jonkin verran kritiikkiä, jossa on 
tartuttu juuri edellä kuvatun kaltaiseen metaforiikkaan. Esimerkiksi Heath 
(1998) on kiinnittänyt huomiota oireelliseen sisäiseen ristiriitaan kieliopil- 
listumisen postuloidun vähittäisyyden ja hyppäyksellisyyden välillä: toi- 
saalta kieliopillistumisen pitäisi teorian vaatimuksen mukaan olla asteittai- 
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nen prosessi, toisaalta tarkempi tutkimus paljastaa äkkinäisiä korvautumi- 
sia ja reanalyyseja. Newmeyer (1998) puolestaan ei oikein hyväksy koko 
kieliopillistumisen käsitettä, koska hänestä kyse on yleisemmistä kielen 
kehitysmekanismeista. Tämän ajattelutavan mukaan kieliopillistuminen on 
oikeastaan epifenomenaalinen, seurannaiskäsite, joka sinänsä ei selitä mi- 
tään. Croftin (2000: 62—63) mukaan kieliopillistumisteoria on omissa puit- 
teissaan empiirisesti vankalla perustalla mutta kaiken kattavaksi kielen 
muutoksen teoriaksi siitä ei ole; taustalla kuultaa ehkä pelko siitä, että 
kieliopillistumisesta oltaisiin tekemässä diakronista kaiken teoriaa. 

Monille kieliopillistumisen kriitikoille ylipääsemätön kompastuskivi on 
ajatus kieliopillistumisen yksisuuntaisuudesta. Onhan kuitenkin muutamia 
tapauksia, joissa kliitistä tai johtimesta tulee itsenäinen sana. Tästä tun- 
nettuja esimerkkejä ovat ismi ,aate” kansainvälisine vastineineen ja suo- 
men kielessä joskus itsenäisenäkin sanana tavattu lainajohdin niekka. 
Vaikka nämä ilmiöt voitaisiinkin jättää laskuista suhteellisen marginaalisina 
ja pienifrekvenssisinä poikkeus- ja rajatapauksina, ne kuitenkin vakavasti 
koettelevat kieliopillistumisen asemaa selitysperusteena. Tuntuisi mielek- 
käämmältä ajatella, että kieliopillistuminen ei ole olio sinänsä vaan nimike 
kielen muutoksen ilmiöille, joiden perimmäisiä taustoja on vielä tutkittava. 

Kieliopillistumisen diakroninen selitysvoima on siis syytä ottaa tar- 
kemmin tarkasteltavaksi. Tässä yritän pohtia sitä nimenomaan johdon ja 
taivutuksen suhteiden kannalta ja miettiä näiden pohdintojen seurauksia 
toisaalta suomen ja sen sukukielten derivaation ja taivutuksen kuvaami- 
sen, toisaalta kieliopillistumisen ja kielihistorian kannalta. 

Johdon ja taivutuksen rajankäyntiä 

Kieliopillistumistutkimuksen perustana oleva näkemys sijoittelee kielen ra- 
kenneyksiköt jonkinlaiselle jatkumolle, joka samalla on potentiaalinen (tai 
jopa. pakollinen) kehityspolku. Yksi versio tästä jatkumosta Bybeen (1985 : 
12; edelleen Bybee et al. 1994: 40) mukaan on tämännäköinen: 

leksikko johto taivutus itsenäiset kieliopill. sanat syntaksi 

<— kasvava fuusio <— 
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Johtimet sijaitsevat sanavartalon ja taivutuspäätteiden välissä, ja ajal- 
lisestikin derivaatio sijoittuu sanaston ja taivutusmorfologian väliin, jos 
fuusiojatkumo nähdään diakronisena kieliopillistumispolkuna. Kysymys 
kuuluukin, voiko näin nähdä — Bybee et al. (mp.) toteavat selvin sanoin, 
että tämä jatkumo ei ole välttämättä luonteeltaan diakroninen. Tähän ky- 
symykseen palaan tuonnempana. Sitä ennen on kuitenkin tarkasteltava 
johdon ja taivutuksen rajanvetoa, joka on ollut morfologian tutkimushis- 
toriassa visainen kysymys — ellei yhtä visainen kuin sanan määrittelemi- 
nen vedenpitävästi, niin kuitenkin samalla tapaa intuitiivisesti selvä mutta 
teoreettisesti hankala. 

Johtimet edustavat äskeisessä jatkumossa korkeampaa &msion astet- 
ta, kuuluvat siis kiinteämmin sanaan kuin taivutuspäätteet. Aivan samoin 
kuin kieliopillistumisen yksisuuntaisuuden tapauksessa, tässäkin löytyy 
jonkin verran poikkeuksia, joskaan ei paljon: johdokset tyyppiä ulo—s-taa, 
sisä-l—tää sisältävät vanhan sijapäätteen kausatiivisuffiksin edellä, omi- 
naisuudennimiä muodostava -U Us voi liittyä myös komparatiivi- (luetaan- 
ko komparaatio taivutukseksi vai johdoksi, on jo kysymys sinänsä) tai 
infiniittisten verbinmuotojen tunnusten jälkeen (pare-mm-uus, tunne-ttu- 
us), ja joidenkin johtimien edellä esiintyvä i saattaa olla tulkittavissa moni- 
kon tunnukseksi (koiv-i—kko, raho-i—ttaa). 

Bybeen (1985: 81—) mukaan menestyksekkäin tähänastisista erottelu- 
kriteereistä on ollut pakollisuus: esimerkiksi substantiivien on pakko olla 
yksikössä tai monikossa, joten numerus on selvästi taivutuskategoria, 
mutta esimerkiksi deminutiivisuutta ei ole pakko merkitä. Ainakin margi- 
naalisia rajatapauksia kuitenkin löytyy. Joissakin suomensukuisissa kielis- 
sä tutkijat ovat olleet näkevinään jonkinlaista frekventatiivi- tai deminu- 
ti ivikongruenssia. Raija Bartensin (1981: 103) mukaan inarinsaamessa mo- 
nikollinen subjekti tai objekti saattaa vaatia frekventatiivista verbijohdos- 
ta (inarinsaamelainen sanoo ”pitää tappaa lammas” mutta ”pitää tapeskella 
lampaita”) tai deminutiivisubstantiivi momentaaniverbiä. Sammallahti 
( 1998: 79) huomauttaa, että saamen unna/uhca ”pieni” -attribuuttia seuraa- 
van substantiivin on jokseenkin pakko olla deminutiivijohdannainen. Niin 
anekdoottimaisia ja kiistanalaisia kuin nämä huomautukset ovatkin, ne 
osoittavat, että ”pakollisuuden” käsite on jo sinänsä ongelmallinen. 



Johdon ja taivutuksen diakronisista suhteista 97 

Pakollisuuden välttämätön seuraus on rajaton produktiivisuus: jos ka- 
tegorian merkitseminen on pakollista, sen on oltava merkittävissä kaikissa 
kyseeseen tulevissa tapauksissa. Kuitenkaan taivutusprosessitkaan eivät 
aina ole täydellisen produktiivisia. Bybee (mp.) siteeraa esimerkiksi Robert 
Beardia (1982), jonka mukaan indoeurooppalainen numerus olisi parem- 
minkin derivaatiokategoria, koska plurale tantum -sanat eivät voi esiintyä 
yksikössä eivätkä ainesanat monikossa. Sama pätee jossain määrin suo- 
meenkin. Suomalais-ugrilaisten kielten tyypillinen sija-, etenkin paikallis- 
sijajärjestelmä puolestaan muodostaa johdon ja taivutuksen rajamaille re- 
hevän morfologiaviidakon, johon perinteisen kieliopin mukaiset analyysi- 
keinot eivät oikein johdonmukaisesti pysty. Jotkin distribuutionsa ja si- 
jaintinsa mukaan sijapäätteiltä vaikuttavat suomen kielen ainekset ovat 
varsin vähän produktiivisia (prolatiivi, abessiivi, instruktiivi) ja sitä paitsi 
funktionsa perusteella aivan samassa asemassa kuin adverbinjohtimet. 
Jotkut suomen adverbinjohtimet (kuten tavan adverbien -sti, ks. tästä 

Tuomikoski 1973) puolestaan ovat niin produktiivisia, että niiden erottami- 
nen sijapäätteistä tuottaa ongelmia. 

Pakollisuuden kääntöpuolena on myös inherenttiys. Ne kategoriat, jot- 
ka on pakko ilmaista kieliopillisesti, eivät sisälly inherentisti kantasanan 
merkitykseen. Tällainen on tyypillisesti vaikkapa numerus. Esimerkiksi ge- 
neerinen nominiradikaali hevos- yhdyssanassa hevosmies ei ilmaise, mo- 
nenko hevosen kanssa mies on tekemisissä (vrt. Mel”öuk 2001: 246), ja 
itsenäisenä esiintyvään hevonen-sanaan on koodattava joko yksikkö 
(nollamorfilla) tai monikko (monikon tunnuksella). Mutta sama taivutus— 
mainen ominaisuus on myös esimerkiksi suomen teettoverbijohdoksilla, 
kuten Kytömäki (1989: 69) on todennut. Teettämisen merkityspiirre ei si- 
sälly mihinkään verbiin, vaan se on ilmaistava kieliopillisesti kuratiivisuf- 
fiksilla (teegéä, rakenac—za) tai leksikaalisin keinoin (panna tekemään, 
tilata rakennustyö). 

Monet derivaatio- ja taivutusmorfologian eroista eivät mahdollista sel- 
keää rajanvetoa yksittäisten afiiksien tapauksissa vaan pikemminkin luon- 
nehtivat koko derivaatio- tai taivutusjärjestelmää. Perinteisiä huomioita 
(Bybee 1985: 82) ovat esimerkiksi, että johtimia on kielissä tyypillisesti 
enemmän kuin taivutusaHikseja ja että taivutus implikoi derivaatiota eli jos 
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kielessä on taivutusmorfologiaa, siinä on myös sananmuodostusmorfolo— 
giaa. On myös esitetty, että johtimien merkitykset ovat laajemmat ja idio- 
synkraattisemmat kuin taivutusaffiksien, joiden merkitystehtävät eri kielis- 
sä ovat sijoitettavissa varsin suppeaan joukkoon universaaleja kategorioi- 
ta (kuten persoona, numerus, genus, kaasus, tempus, modus, aspekti). 

Laurie Bauer (2001: 37) toteaa, että johtimet voivat koodata hyvinkin 
omituisia mutta kulttuurisesti tärkeitä merkityksiä. Jos ei kukaan olekaan 
vielä löytänyt kieltä, jossa jokin johdostyyppi merkitsisi ”tarttua kantasa- 
nan tarkoitteeseen vasemmalla kädellä ja ravistella sitä voimakkaasti seis- 
ten samalla vasen jalka kahden ja puolen gallonan sinkkiämpärissä, joka 
on täynnä maissivelliä', niin ainakin puolan kielessä Bauerin mukaan väi- 
tetään olevan johdin, joka muodostaa ”kantasanan tarkoitteesta valmiste- 
tun votkan” nimityksiä. Tämä puolestaan rajoittaa johtimien käyttöalaa ja 
siten niiden produktiivisuutta: votkaa voi, niin kuin pula- ja komentotalou- 
den kokeneet tietävät, valmistaa monesta aineesta mutta ei sentään rajat- 
toman monesta. Suomalainen esimerkki merkitystehtävältään erikoisesta ja 
siten hyvin suppea—alaisesta johtimesta voisi olla emintimä— ja pojintima— 
sanoissa esiintyvä -ntimA. Mutta kumpi oli ensin, suppea semantiikka vai 
niukka produktiivisuus? 

Bybeen (1985: 82—) esittämässä erottelusystematiikassa olennainen 
käsite on relevanssi. Johtimet ovat semanttisesti relevantimpia (muuttavat 
kantasanan merkitystä enemmän) kuin taivutusaffiksit: tappaminen ja ta- 
pattaminen edellyttävät erilaisia tapahtumakehyksiä (eri määrää aktantte— 
ja), puutarhuri viittaa erilaiseen olioon kuin puutarha. Tätä ilmentää se- 
kin, että johtimet ovat usein vaihdettavissa leksikaalisiin keinoihin eli joh- 
doksen merkitystehtävään on jo syntynyt toinen, johtamaton sana tai 
analyyttinen konstruktio: epäkohtelias on töykeä, lentäjää voi nimittää 
pilotiksi, kuljettamisen voi tietyissä yhteyksissä korvata viemisellä ja 
luettamisen vaikkapa lukemaan panemisella. Mutta varsinkin verbinmor- 
fologiassa johto ja taivutus ovat usein aivan samantapaisissa tehtävissä, 
kun on kyse merkityskehikon relevanteista muutoksista. Refleksiivisyyttä 
ilmaistaan itämerensuomalaisen kieliryhmänkin sisällä milloin johdolla, mil- 
loin taivutuksella. Samoin passiivitaivutuksen semanttis-syntaktinen 
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iiinktio on hyvin samantapainen kuin kausatiivijohdon. Molempia käyte- 
tään muuntelemaan verbin valenssia ja lauseen informaatiorakennetta, 
siirtämään agentti pois näkyvistä tai roolihierarkiassa alemmaksi (X leik- 
kasi tukkani —> tukkani leikattiin N leikkautin tukkani [X:n liikkeessä]). 

Johtimen suurempi semanttinen relevanssi merkitsee myös, että joh- 
dosten pitäisi olla semanttisesti itsenäisempiä ja siten helpommin leksikaa- 
listuvia kuin taivutusmuotojen. Yhteys johdoksen ja kantasanan väliltä 
siis katoaisi helpommin kuin eri taivutusmuotojen väliltä. Leksikaalistunei- 
ta taivutusmuotojakin kuitenkin löytyy yllin kyllin, kuten kieliopillistumis- 
tutkijat hyvin tietävät. Leksikaalistuminen mahdollistaa rekursiiviset pleo- 
nasmit, eli merkityksensä kalventanut johdin pannaan varmuuden vuoksi 
sanan perään vielä toisenkin kerran. Toisin kuin vanhassa savolaisvitsis- 
sä väitetään, vedättäminen ja vedätyttäminen ovat useimmiten aivan 
sama asia. Mutta tästäkään ei saada johdon ja taivutuksen välille ehdo- 
tonta rajaa, vaan joitain taivutuksen rekursiotapauksia vuotaa läpi — sa— 
maan tapaan kuin kieliopillistumisen yksisuuntaisuudesta puhuttaessa. 
Suomessa esimerkiksi sinällään tai montaa sisältävät kaksi taivutuspää- 
tettä peräkkäin, ja viron kes ”kuka” -pronominin -ll-:llinen aines taivutus- 
vartalossa palautuu ilmeisesti ulkopaikallissijojen l-tunnukseen (Alvre 
1977: 25), joten esimerkiksi kellele ”kenelle” sisältää historiallisesti katsoen 
kaksi sijapäätettä. 

Näiden joko periaatteessakin vähän sumeiden tai käytännössä vuota- 
vien kriteerien lisäksi on kriteerejä, joiden ongelmana on jonkinlainen ke- 
hällisyys. On esimerkiksi todettu (Bybee 1985: 82), että kieliopillisten re- 
laatioiden ilmaisimet, jos ne ovat morfologisia, ovat taivutusmorfologiaa. 
Mutta mitä tarkoittaa ”kieliopillinen”, ellei taivutusmorfologian keinoin il- 
maistua? Usein myös esitetään, että johtimet pystyvät muuttamaan sana- 
luokkaa, toisin kuin taivutusafflksit (ks. Kalinina 2001: 189, joka siteeraa 
kuutta arvostettua tutkijaa 1940-luvulta viime vuosiin saakka). Mutta voi- 
daanko sanaluokkia määritellä muuten kuin suhteuttamalla ne kielioppiin 
eli — suomen tapaisissa kielissä väistämättä — morfologiaan, koska notio- 
naaliset määritelmät (”substantiivit ovat olioiden ja asioiden nimityksiä, 
verbit ilmaisevat tekemistä tai tilaa” jne.) eivät tunnetusti ole täysin ve- 



100 Johanna Laakso 

denpitäviä? Hankalia rajatapauksia ovat esimerkiksi suomen ja sentapais- 
ten kielten adverbiaaleja muodostavat paikallissijat ja verbien runsaat 
nominaalimuodot. 

Kaikki nämä kategoriointiperusteet ovat siis enemmän tendenssimäisiä 
kuin ehdottomia. Sekä johdon ja taivutuksen välinen raja että toisaalta 
johdon ja leksikon välinen raja (ks. etenkin Kytömäki 1991) vuotavat. Täs- 
tä seuraa, että jatkumomainen kuvaus eli sellainen teoriakehys, joka mah- 
dollistaa sumeat rajat morfosyntaktisille kategorioille, olisi parempi kuin 
sellaiset kuvausmallit, jotka vaativat esimerkiksi sanaluokkien ehdotonta 
määrittämistä (vrt. esim. Haukioja 2000, jossa osoitetaan, että adpositioi- 
den kategoria ei ole tiukasti rajattavissa). Voidaan myös miettiä, olisivatko 
kaikki kategorioinnit, myös sanaluokkien rajanvedot, kielikohtaisia. Kuten 
Croft (2001) radikaalissa konstruktiokieliopissaan esittää, olisi vain kieli- 
kohtaisia konstruktioita, ei universaaleja kieliopin kategorioita. Mutta 
edelleen jää mietittäväksi myös pääkysymys, onko johdon ja taivutuksen 
välillä sellaista diakronista suhdetta kuin kieliopillistumisteoria tuntuisi 
edellyttävän. 

Liukuhihnanäkemyksen kritiikkiä 

Olen aiemmin (Laakso 2000) kritisoinut kategorioiden kieliopillistumisjat- 
kumon ilmeisimpiä diakronisia implikaatioita derivaation osalta. Tässä kri- 
tiikissä ei sinänsä ole mitään uutta tai ihmeellistä. On tunnettu asia, että 
itämerensuomalaisten kielten johtimista varsin harvat (kuten -tAr < tytär 
tai -lainen < lajinen) ovat selvästi sanasyntyisiä. Useimmat johtimistam- 
me ovat, sikäli kuin tiedetään, ikivanhoja suffiksiaineksia (Kangasmaa- 
Minn 1992), niiden yhdistelmiä ja lohkeamia tai muunlaisen reanalyysin 
tuloksia. Näihin viimeksi mainittuihin kuuluvat laina- ja keinojohtimet ku- 
ten -m'ekka ja. -liim' (Hahmo 1997), viron feminiinisuiiiksit -nna ja -tar, 
kenties myös perinteisen derivaatioanalyysin kannalta ongelmalliset, ole- 
tetut sufiiksinvaihto- ja vartalonlaajentumatapaukset kuten nopea N nop- 
sa, hohtaa » hohka, valo N valkea (Nikkilä 1998). 

Derivaatio ei, kuten jo totesin, tunnu muodostavan välietappia matkal- 
la taivutuksesta leksikkoon. Toisaalta derivaation ja leksikon raja ylipää- 
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tään on sumea (Kytömäki 1991), toisaalta taas ei vaikuta olevan mitenkään 
väistämätöntä, että jokin kielen diakroniassa vaikuttava voima jatkuvasti 
ajaisi johdinaineksia derivaatiosta leksikkoon. Melkoinen osa johtimistos— 
tamme näyttää viihtyneen johtimen tehtävässä tuhansia vuosia, vaikka 
niin sanotun sekreetiosyklin mahdollisuutta ei aina voikaan sulkea pois: 
primaarijohtimet ovat saattaneet säilyä vain yhdysjohtimen osina ja abst- 
rahoitua niistä uudestaan käyttöön (Laakso 1990: 145). 

Ei myöskään vaikuta siltä, että suffiksit joukoittain vaeltaisivat taivu- 
tuksesta derivaatioon. Sen sijasta nähdään paremminkin yleistä epämää- 
räisyyttä esimerkiksi sijajärjestelmän laitamilla vaikkapa prolatiivin tapauk- 
sessa, joka paikallissijojen yleiseen tapaan on morfosyntaktiselta funktiol- 
taan lähellä johdinta, vaikka morfotaktiselta käyttäytymiseltään muistut- 
taakin sijapäätteitä. Jos virossa näyttääkin siltä, että sijapäätteet ovat ot- 
tamassa niitä tehtäviä, jotka kielikunnassamme tyypillisesti kuuluisivat 
nominin määritteitä (adjektiiveja tms.) muodostaville johtimille tai yhdys— 
sananmuodostukselle (puus—t kirik — puukirkko N puinen kirkko, päran—i 
silmaa' — appoavoimet silmät, pinga! psiizfihika — kireä N jännittynyt 
psyyke, suhkrugq N suhkrug kohv — sokeroitu N sokeriton kahvi), tämä 
ei tarkoita, että sijapäätteistä olisi tulossa johtimia vaan että kielen syntak- 
si on muuttumassa. Aitoja taivutuksesta derivaatioksi -kehityksiä on etsit- 
tävä aika kaukaa kielen menneisyydestä, jolloin ne jäävät spekuloinnin 
varaan. Palaan tähän tuonnempana suomalais—ugrilaisen kielihistoriakat- 
sauksen yhteydessä. 

Paremminkin virta tuntuu joskus vievän derivaatiosta taivutukseen. 
Esimerkkejä tästä ovat itämerensuomessa vaikkapa itäryhmän refleksiivi- 
konjugaatioiden synty, Tapani Lehtisen (1983; 1984) tutkimat konditionaa- 
li ja passiivi, jonka ainesosiksi Lehtinen olettaa kausatiivisen ja refleksiivi- 
sen suffiksin (,tapetaan' <— ”tapattaa itsensä,), sekä kolmannen persoonan 
merkintä agentiivi- tai omistajasufiiksien tapaisilla aineksilla (pojat laula- 
vat kuten laulavat pojat, lihavat pojat). Näitäkään tapauksia ei kuiten- 
kaan ole kovin runsaasti, ja leimallista on, että monet niistä sijaitsevat 
verbinmorfologiassa. 

Näyttää siis siltä, että suomen ja sen sukukielten derivaatiojärjestelmä 
ei sijoitu fuusiojatkumon mukaiseen kohtaan oletetulla kieliopillistumis- 
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jatkumolla. Se ei työkseen seiso liukuhihnan varrella ottamassa vastaan 
ainesta taivutukselta ja luovuttamassa sitä edelleen leksikolle vaan elelee 
tyytyväisenä omillaan, omia aineksiaan kierrättäen, luovuttaen vain jos- 
kus harvoin muutaman elementin taivutusmorfologialle tai sanastoksi ki- 
vettymään. Derivaatiolla on siis diakronisestikin katsoen oma roolinsa ja 
reviirinsä, kenties kerta kaikkiaan oma kieliopillistumisjatkumon ulkopuoli- 
nen ulottuvuutensa, morfologian rajamailla. Ehkä sitä voisi ajatella jonkin- 
laisena reservinä, morfologian takamaana, jossa tapahtuu vähemmän mut- 
ta josta tarvittaessa käydään hakemassa aineksia. Näin ajatellen derivaa- 
tion ja taivutuksen välillä oleva ero olisi kvantitatiivinen, ei kvalitatiivinen. 

Suomalais-ugrilaisen kielihistorian näkökulma 

Toinen alussa mainitsemani lähtökohta on suomalais-ugri lainen kielihisto- 
ria ja se perinteinen ajatus, että monet taivutuspäätteet palautuvat muinai- 
siin johtimiin (tai kenties toisinpäin) tai ainakin ovat samaa alkuperää kuin 
samannäköiset johtimet. Tämä näkyy selvimmin verbinjohdossa. Kuten 
Kangasmaa-Minn on tiiviisti todennut, suomalais-ugrilaisten kielten ver- 
binmorfologia on hyvin kirjavaa ja hankalasti rekonstruoitavaa. Tempus- 
ja modustunnukset, eli juuri ne ainekset, jotka näyttävät historiallisesti 
kuuluvan yhteen johtimien kanssa, ovat eri tahoilla hyvin erilaisia, tai sa- 
mat ainekset tulevat vastaan eri tehtävissä, kuten itämerensuomen men- 
neen ajan i:tä Kangasmaa-Minnin (kiistanalaisen) tulkinnan mukaan vas- 
taava aines mordvan 3. persoonien preesensissä — ul'i '(hän) on”. Eroja 
verbintaivutuksessa löytyy jo eri persoonienkin väliltä (esimerkiksi itäme- 
rensuomen PA-aines kuuluu vain kolmansiin persooniin). Toisaalta pelkän 
verbivartalon tehtävät eri suomalais-ugrilaisissa kielissä vaihtelevat suu- 
resti (ks. myös Kukkonen 1984), mikä tuntuu viittaavan siihen, että pelkäl- 
lä verbivartalolla ei alun alkaen ole ollut selvää asemaa verbinparadigmas- 
sa. (Kangasmaa—Minn 1982.) 

Verbinmorfologian kirjavuuden voi selittää kahdella tavalla, jotka eivät 
sulje toisiaan pois. Voi ensinnäkin ajatella, kuten Kangasmaa-Minn, että 
verbinmorfologia kerta kaikkiaan on suomalais-ugrilaisille kielille jotenkin 
toissijaista, koska esimerkiksi aspektuaaliset merkitykset tyypillisesti koo- 
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dataan nominin morfologiaan. Kangasmaa-Minnin kärjistetyn väitteen 
mukaan verbistä on ensin tehtävä nomini, että sillä voisi olla jokin asema 
lauseessa —- toisin sanoen deverbaaliset nominijohdokset voivat toimia 
sellaisinaan finiittiverbin iimktiossa (laulavat, muisti, koe”). Tämä tarkoit- 
taisi, että johdon ja taivutuksen suhde on verbinmorfologian alalla luon— 
nostaan sumea. 

Toisaalta Juha Janhunen (1982: 36) on esittänyt, että tempustunnusten 
kirjavuus kielikunnassamme johtuu tempuksenmerkinnän labiiliudesta 
kantakielessä. Uralilainen systeemi olisi alkuaan ollut samantapainen kuin 
samojedikielissä sittemminkin, eli päätempuskategoriana on ollut aoristi, 
jonka aikamerkitys riippuu verbin semantiikasta ja kontekstista. Ainekset, 
jotka eri tahoilla sitten ovat kehittyneet erilaisten tempus— tai moduskate- 
gorioiden ilmaisijoiksi, ovat (kuten Setälästä alkaen on tiedetty) alkuaan 
teonlaatujohtimia — tai sitten verbaalinominien muodostajia. Tyypillisesti- 
hän kielikunnassamme johtimiston sisäisten kategorioiden kaikki rajat 
vuotavat, eli esimerkiksi deverbaaliset nominisuiflksit (esim. -mA: elämä, 
kuolema) voivat toimia myös denominaalisina (seinämä, rantama), jossa- 
kin päin myös verbin infrniittisten (paita on äidin ompelema) tai jopa 
finiittisten muotojen muodostajina (permiläisten kielten -m-tunnuksinen 
evidentiaali- tai narratiiviperfekti, kuten komin Ivan munöma ”I. kuuluu 
menneen, — Bartens 2000: 207—208). (Verrattakoon tätä siihen Bybeen et al. 
[1994: 105] väitteeseen, että derivaatiolla ilmaistut loppuun saatettua toi- 
mintaa ilmaisevat kategoriat eivät ole menneen ajan ilmaisimeksi johtavalla 
kieliopillistumispolulla.) Tähän tapaan ajatellen kyseessä ei siis niinkään 
ole rakenneyksiköiden itsensä muuttuvaisuus kuin koko systeemin muu- 
tos eli aitojen tempuskategorioiden synty. 

Nomininjohdon ja taivutuksen suhteesta löytyy muutamia suomalais- 
ugrilaisen kielihistorian klassisia ongelmia. Yksi näistä on numeruksen tai 
etenkin monikon merkintä (duaali on ilmeisesti alun alkaenkin ollut joten- 
kin labiili ja heikompiasemainen numerus; Bartens 1981: 104—106), jossa 
nykyisten uralilaisten kielten numerussufliksien kirjavuus on johtanut mo- 
nenlaisiin spekulointeihin. Aihetta yksityiskohtaisimmin viime vuosina kä- 
sitelleen Laszlo Hontin (1997) mukaan vanhat tunnukset i ja t ovat al- 
kuaan olleet vastaavasti kollektiivi- ja määräisyyden merkitsimiä. Mutta oli- 
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vatko ne taivutusaffikseja vai kenties johtimia? Onko tähän ylipäätään 
mahdollista tai mielekästä vastata? Kielikunnassamme on myös monikon 
ilmaisimia, jotka näyttävät palautuvan kollektiivijohtimiin (hantin monikol- 
lista omistusta ilmaiseva -l-, selkupissa samoin aidoksi monikontunnuk- 
seksi paikoin kehittynyt -la-, niittymarissa murteittain kollektiivijohtimesta 
monikontunnukseksi kehittymässä oleva -m5t), mutta useimmat tällaiset 
ovat edelleen aidon monikontunnuksen ja kollektiivijohtimen rajamailla. 
Toisaalta monet monikontunnukset — kuten marin -wlak ja -šamäš tai per- 
miläisten kielten -jas/-(j)os — näyttävät kehittyneen suoraan itsenäisestä 
sanasta, elleivät sitten ole metanalyyttisesti sanavartaloiden tai niihin si- 
sältyvien johtimien aineksista lohjenneita, kuten muun muassa suomen 
murteissa tavattava -lOi-monikko. (Honti mt.) 

Sij amuotojen taustaa koskevilla spekuloinneilla on myös pitkät perin- 
teet; katsauksen perinteiseen tutkimukseen tarjoavat esimerkiksi L. Haku- 
linen (1978: 97—111) tai Laanest (1982). Mutta täälläkin useimmat ainakin 
itämerensuomen sijapäätteistä ovat ikivanhoja sellaisinaan tai ikivanhois- 
ta taivutusaineksista reanalysoituja (esim. translatiivissa yhdistyisi kaksi 
vanhaa latiivitunnusta, k ja s). Marginaalisesti itämerensuomessa ja enem- 
män sellaisissa sukukielissä kuin unkari tavataan postpositioista synty- 
neitä sijapäätteitä. Johdinaineksia sisältävät vain muutamat: ulkopaikallis— 
sijojen -l- lienee samaa perua kuin lokaalijohdin -lA (vrt. myös Alhoniemi 
2001), ja abessiivin -ttA-aines kuuluu yhteen ikivanhan karitiivijohtimen 
kanssa. Mutta tässäkin olennaista sijapäätteen synnylle on ollut reana- 
lyysi: johdin ei ole muuttunut sijapäätteeksi yksinään vaan sijapäätteellä 
varustetun muodon osana (*sikä-lä—nä ”siihen kuuluvassa paikassa”, 
*raha-Cta-k ,rahattomaksi, rahattomuuteen”). 

Tässä vaiheessa on varmaan annettava tilaa myös nihilistisille epäilyk- 
sen tunteille, jotka käsikirjoja lukiessa joskus heräävät. Millä oikeudella 
oletamme, että monissa eri funktioissa esiintyvät i, k tai n ovat kaikki 
alkuaan samaa lähtöä? Tämän tien päässä häämöttää äärireduktionismi, 
jonka hengessä voidaan vaikkapa typistää koko vanhin sijarepertoaarim— 
me kahteen obliikvisijaan, -n:lliseen genetiivi-akkusatiivi-lokatiivi-latiiviin 
ja -t:lliseen lokatiivi-separatiiviin. Näin tekee esimerkiksi Angela Marcan- 
tonio (2002), joka mielestäni menee perusteettoman pitkälle. 
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Mutta jos ei kaikkia samannäköisiä ain eksia voida niputtaa yhteen (täl- 
laisten oletusten kritiikistä ks. erityisesti Korhonen 1992), miten arvioi- 
daan, mikä on mahdollista historiallisen morfologian rekonstruoinnissa ja 
mikä ei? Olisiko tässä nyt tilaisuus nostaa kieliopillistuminen, jonka seli- 
tysvoimaisuuden suhteen edellä esitin joitain epäilyksiä, takaisin hyllyltä 
ja panna se töihin tarkan valvonnan alaisena? Jos kieliopillistumisen tilu- 
sioulottuvuus ei toimi, toimisiko semanttinen ulottuvuus konkreettisesta 
abstraktiin, mitä itse asiassa paljon parjattu ravilalainen spekulointi suo- 
malais-ugrilaisen morfosyntaksin esihistoriasta jollakin tavalla edustaa? 

Mikä tätä kaikkea pyörittää? 

Jos on, niin kuin näyttää, että johdon ja taivutuksen diakroniset suhteet 
eivät ole selvästi kuvattavissa iiiusion kasvamiseksi, niin kuin kieliopillis- 
tuminen muuten, mitä tästä seuraa kieliopillistumisen teorialle? Kielen 
diakroniassa on selvästikin alueita, joilla kieliopillistuminen autonomisena 
selitysperusteena ei toimi tai toimii vain äärimmäisen vesittymisen uhalla. 
Jos langackerilainen ilmaustentiivistyskone todella on olemassa ja kieli 
syöttyy jatkuvasti sen lävitse, derivaatiojärjestelmään sen hampaat eivät 
tunnu purevan. Tai sitten kieliopillistumiskone ei kuitenkaan niele kieltä 
kokonaisuudessaan, vaan kieliopillistuminen on vain osa niistä historialli- 
sista prosesseista, joiden läpi kieli koko ajan kulkee. Näin kieliopillistumi- 
sen käsite menettäisi melkoisen osan selitysvoimastaan. 

Vaihtoehtoisesti voidaan väittää, että fuusiokaavio johdon ja taivutuk- 
sen suhteen kuvaajana on alun alkaen virheellinen. Kieliopillistumisulot- 
tuvuus ei pysty kuvaamaan johdon ja taivutuksen diakronisia suhteita, 
koska johto ja taivutus eivät ole keskenään missään selkeässä ”kieliopilli- 
suussuhteessa”. Kriteerit, joilla johdon ja taivutuksen rajaa on perintei- 
sesti vedetty, ovat hämäriä, kiistanalaisia ja kielikohtaisista tekijöistä ku- 
ten typologisista rakenneominaisuuksista riippuvaisia (joidenkin holistis- 
ten rakennetyypitysten mukaan agglutinoivan kielityypin ominaisuuksiin 
kuuluu nimenomaan johdon ja taivutuksen rajan epäselvyys; Plank 1998: 
204). Näillä. kriteereillä ”taivutukseen” tai ”derivaatioon” niputtuu sekä 
kiistattoman tuntuisia (genetiivi tai monikko varmastikin kuuluvat taivu- 
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tusmorfologiaan, feminiinisutfiksi -tAr derivaatioon) että ongelmallisia ta- 
pauksia. Varsinkin itämerensuomen verbinmorfologia vaikuttaa alueelta, 
jossa johdon ja taivutuksen rajanveto synnyttää enemmän ongelmia kuin 
ratkaisee. Kannattaisikohan perinteisen taivutuksen ja johdon rajanvedon 
sijasta mielekästä rajaa etsiä derivaatiojärjestelmän sisältä, kenties nomi- 
nin— ja verbinjohdon tai verbinjohdon eri alalajien väliltä? 
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Janne Saarikivi ja Riho Griinthal 

Itämerensuomalaisten kielten uralilainen 
tausta 

Suomenlahden lähiympäristön kieliä ja etnistä esihistoriaa on järjestelmäl- 
lisesti tutkittu jo vajaan kahdensadan vuoden ajan. Keskeinen kysymys 
tässä on ollut itämerensuomalaisten kielten suhde muihin uralilaisiin kie- 
liin ja eristyminen omaksi kielimuodokseen. Tarkastelernme tässä kirjoituk- 
sessa eräitä itämerensuomalaisten ja muiden uralilaisten kielten suhtee- 
seen liittyviä peruskysymyksiä. Erityisenä kiinnostuksen kohteenamme 
ovat itämerensuomalaiset kielet uralilaisina kielinä, siis suomen ja sen lähi- 
sukukielten silmiinpistävät piirteet uralilaisessa kontekstissa ja näiden 
piirteiden historiallinen tausta. Sen lisäksi, että nostamme esiin vanhoja 
havaintoja, kiinnitämme huomiota siihen, että näinkin kauan tutkittuun 
aihepiiriin liittyy runsaasti uusia näkökulmia. 

Todellinen ja epätodellinen kantakieli 

Historiallisen lingvistiikan standardioletusten mukainen käsitys on, että 
yhtäläisyydet itämerensuomalaisten kielten välillä johtuvat niiden polveu- 
tumisesta yhteisestä kantakielestä, kantasuomesta. Kantasuomi puoles- 
taan polveutuu kantauralista. Tähän asti näyttää selvältä. 1900-luvun mit- 
taan melko usein esitetty väite (mm. Trubetzkoy 1939; Pusztay 1995; Kiin- 
nap 2001), että kielten periytymis- ja polveutumismallit voitaisiin korvata 
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kielten synnyn kontaktimallilla, näyttää perustuvan käsitteelliseen sekaan— 
nuksen. Tätä on korostettu myös kontaktimallia vastaan esitetyssä kritii- 
kissä (Laakso 1997: 210—212; 1999a; 1999b; Esa Itkonen 1998; Honti 2000a: 
6—8; 2000b: 135—138). 

Kielikontaktit voivat muuttaa kieltä, mutta yhtä selvää on, että jokai- 
nen kielenkäyttäjä tarvitsee kommunikoidakseen kokonaisen kielijärjestel- 
män. Äärimmäisen intensiivisissä kontakteissa tänä päivänä elävät uhan- 
alaiset itämerensuomalaiset kielet karjala, vepsä, vatja ja liivi eivät ole 
muuttuneet kontaktien vaikutuksesta yksiselitteisesti ”vähemmän itä- 
merensuomalaisiksi”, vaan kielikontaktien luonne ja vaikutus kielen eri 
osa-alueisiin vaihtelee. Lähisukupolvien aikana mahdollisesti sukupuut- 
toon kuolevissa kielissä on edelleen samat taivutuspäätteet ja johtosufflk- 
sit, jotka rekonstruoidaan kantasuomen myöhäiseen vaiheeseen. 

Kielikontaktin aiheuttama kielenmuutos koskee klassista terminologiaa 
käyttäen yleensä ns. sisäistä kielimuotoa eli kielen morfosyntaktisia ra- 
kenteita ja ilmaisutapoja sekä lisäksi sanastoa. Sen sijaan kielenaines, jota 
kutsutaan ulkoiseksi kielimuodoksi — taivutus- ja johdinpäätteet sekä pe- 
russanasto, kuten esimerkiksi pronominit — ei useimmiten muutu kielikon- 
taktin vaikutuksesta. 

Kielikontaktista johtuva muutos ei mekaanisesti heijasta kieliyhteisö- 
jen kontaktien intensiivisyyttä, vaan kielellisiä vaikutteita omaksutaan tai 
jätetään omaksumatta monimutkaisten sosiaalisten ja sosiaalipsykologis- 
ten suhdeverkostojen puitteissa. Kontaktien vaikutus kieleen riippuu 
muun muassa kontaktiin osallistuvien kielten typologisesta rakenteesta ja 
morfologisesta olemuksesta, rakenteiden kompleksisuudesta ja tunnus- 
merkkisyydestä sekä kielten yleisiin ja kielikohtaisiin kehitystendenssei- 
hin liittyvistä syistä. 

Kielen muutoksen agenttina on puhuva ihminen. Muutos tapahtuu, 
jos se saavuttaa kieliyhteisössä suosiota. Voimakkaassakaan sosiaalises- 
sa paineessa elävä kieliyhteisö ei omaksu ympäröivästä valtakielestä pal- 
jon vaikutteita, jos näistä vaikutteista ei tule jollain tavalla muodikkaita. 
Tutkimustieto näyttääkin viittaavan siihen yllättävään seikkaan, että kieli- 
kontaktin aiheuttaman kielenmuutoksen kannalta tärkeitä ovat monissa ta- 
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pauksissa pikemminkin heikot kuin vahvat sosiaaliset kontaktit (näin esim. 
Milroy 1992). Tämä on psykologisesti ymmärrettävää: lähiympäristössä 
oleva on vailla sosiaalista viehätysvoimaa — se on ”banaalia”. Lisäksi 
monikielisessä yhteisössä kielten väliset erot ovat tärkeä osa kunkin yh- 
teisön identiteettiä. Esimerkiksi Balkanilla on päädytty tilanteeseen, jossa 
kaksi- ja monikielisyyden vaikutuksesta lukuisat kielet ovat hioutuneet 
ilmaisurakenteeltaan hyvin samankaltaisiksi samalla kun ne edelleen ovat 
täysin säilyttäneet geneettisen identiteettinsä, eli omaperäisen sanaston— 
sa ja. kieliopillisten tunnustensa ”ulkoisen” muodon (Lindstedt 2000). 

Itämerensuomalaisista kielistä suurin osa elää tänään sellaisessa kieli- 
sosiologisessa ympäristössä, jolle on ominaista laajalle levinnyt kaksikieli- 
syys ja intensiivinen kielenvaihto. Poikkeuksia ovat puhujamäärältään 
suurimmat suomi ja viro. Tästä huolimatta kaikki itämerensuomalai set kie- 
let ovat historiallisen kielitieteen kannalta identiteetiltään uralilaisia kieliä, 
joiden avulla voidaan rekonstruoida yhteinen välikantakieli kielikunnan 
sisällä. Nykykielten morfofonologian moninaisuus voidaan parhaiten se- 
littää lähtemällä kantasuomen morfologisista kategorioista ja fonologises- 
ta rakenteesta. 

Esihistoriallisen ajan uralilaisena kielenä kantasuomi on ollut luonnolli- 
nen kieli, kun taas sitä kuvaava kantasuomen rekonstruktio on abstraktio. 
Typologisen yhdenmukaisuusperiaatteen takia on oletettava, että esihis- 
toriallisenkin ajan luonnollisen kielen perusolemus on koostunut samoista 
elementeistä kuin nykyisten luonnollisten kielten. Metodisesti korrektisti 
rakennettu rekonstruktio kantasuomesta ei silti parhaassakaan tapaukses- 
sa kerro kuin osan totuudesta (Ravila 1959; Korhonen 1974). 

Tästä huolimatta historiallis-vertailevalla kielitieteellä on suhteellisen 
hyvät edellytykset kuvata todellisuutta. Vaikka kerran olemassa ollut 
kantasuomi varmasti on monin tavoin eronnut sitä kuvaavasta rekonst- 
ruktiosta, toimii historiallis-vertaileva metodi sittenkin melko hyvin, kun 
tutkimuskohteena on itämerensuomalaisten kielten tai muiden sen kaltais- 
ten muodostama lähisukuinen ryhmä. Historiallis-vertailevan kielitieteen 
abstraktiot eivät loppujen lopuksi kovinkaan paljon eroa niistä abstrak- 
tioista ja yleistyksistä, joita synkronisen kieliopin kirjoituksessa on pakko 
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tehdä. Rekonstruoitu kielimuoto ja kuvaus kielen synkronisesta raken- 
teesta ovat molemmat perustaltaan loogisia yleistyksiä kielen rakenteesta 
(Ravila 1959; Korhonen 1974; Fox 1995: 7—14, 140—142). 

Historiallinen todellisuus on epäilemättä ollut monimutkaisempi kuin 
pelkän mekaanisen rekonstruktiotekniikan valossa näyttää. Historiallisen 
lingvistiikan ei kuitenkaan ole syytä tyytyä pelkästään rekonstruktioiden 
esittämiseen. Äänne- ja sanahistorian lisäksi on koko joukko asioita, joista 
kielen menneisyys ja sen muinainen käyttöympäristö rakentuvat. Nyky- 
aikaiset, useita kielitieteellisiä metodeja soveltavat historiallisen lingvistii- 
kan näkemykset pyrkivät kuvaamaan kielen kehityksen koko moninaisuut- 
ta ja  yhteyttä ihmisen ajatteluun. 

Itämerensuomalaisten kielten suhde muihin uralilaisiin kielimuotoihin 
on hyvä esimerkki tutkimuskohteesta, jossa metodisesti korrekteihin re- 
konstruktioihin perustuvat yleistykset voivat johtaa myös harhaan (vrt. 
Abondolo 1998: 7). Näin on erityisesti, kun pyritään vastaamaan kysy- 
mykseen, onko ns. varhaiskantasuomi, itämerensuomalaisten ja saamelais- 
kielten yhteinen kantakieli ollut olemassa, vai perustuvatko itämerensuo- 
malaisten ja saamelaiskielten yhteiset piirteet samoista suunnista omak- 
suttuihin kielellisiin vaikutuksiin, lainakontakteihin ja rinnakkaiskehityk- 
seen. 

Uralilaisesta kantakielestä kantasuomeen 

Koska Volgan keskijuoksun ja Uralin välisellä alueella puhutaan monia 
erilaisia uralilaisia kieliä, useat tutkijapolvet ovat olettaneet, että myös ura- 
lilaisen kantakielen varhaisin puhuma-alue on ollut tällä seudulla (Aminoff 
1873; Toivonen 1953: 34—35; Erkki Itkonen 1961; Joki 1973: 358—364; Kulo- 
nen 2002). Heikki Ojansuusta lähtien vaihtoehtoisena skenaariona on esi- 
tetty myös se, että varhaisinta kantakieltä olisikin puhuttu suhteellisen 
laajalla alueella (Ojansuu 1907; Korhonen 1993: 58; Sammallahti 1995). 

Yleensä mikään kielimuoto ei kuitenkaan pysy yhtenäisenä laajalla 
alueella, ja laaja puhuma-alue on merkki kielen ekspansiosta. Tästä on 
historialliselta ajalta runsaasti esimerkkejä. Kielialueen laajeneminen joh- 
taa tavallisesti sen hajoamiseen useiksi kieliksi. Historiallisessa lingvistii- 
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kassa on siis oletettava suppeita ”alkukoteja”. Alkukodin sijasta tulisi 
mielestämme pikemmin puhua kantakielen hajoamisalueesta, sillä sana 
”koti” voi viedä ajatukset väestöhistoriaan. 

Areaalilingvistiikassa, joka tosin ei ole yhtenäinen tutkimussuunta, on 
toistuvasti esitetty ajatus, että alue, jolla on lukuisia innovatiivisia kieli- 
muotoja, on usein kielialueen vanha keskus, kun taas periferiat ovat usein 
maantieteellisesti laajoja ja historiallisesti konservatiivisia. Jos oletetaan, 
että jo puolitoista vuosisataa sitten muotoiltu käsitys uralilaisen kielikun— 
nan leviämiskeskuksesta on oikean suuntainen, sopii itämerensuomalais- 
ten ja saamelaiskielten asema uralilaisessa kielikunnassa hyvin tähän ku- 
vaan. Volgan keskijuoksun ympäristössä puhutaan suhteellisen pienellä 
alueella monia innovatiivisia kielimuotoja, joissa on tapahtunut merkittä- 
viä muutoksia uralilaiseen kantakieleen verrattuna. Itämerensuomi ja saa- 
me taas muodostavat uralilaisen kielikunnan läntisen periferian, ja kum- 
paakin ryhmää on pidetty joiltakin ominaisuuksiltaan arkaaisena. 

Uralistiikan käsikirjoissa on ollut vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 
tapana esittää itämerensuomen asema uralilaisessa kielikunnassa vasem- 
malle haarovan sukupuun avulla, jossa itämerensuomalaisten yhteinen 
kantakieli palautuu ensin itämerensuomalaisten ja saamelaiskielten yhtei- 
seen kantakieleen, varhaiskantasuomeen, tämä puolestaan suomalais-vol- 
galaiseen kantakieleen, tämä suomalais-permiläiseen jne. (Hajdu 1973: 14; 
Hajdu ja Domokos 1987: 311—313; Erkki Itkonen 1961; Korhonen 1981: 27). 
(Useita eri aikoina esitettyjä sukupuumalleja löytyy teoksesta Szij 1990.) 
Itämerensuomalaisten kielten yhteistä kantakieltä edelsi siis koko joukko 
kantakieliä uralilaisen kieliperheen sisällä, ja vastaavasti itämerensuoma- 
laisten kielten katsottiin muistuttavan toisia uralilaisia kieliä sitä vähem— 
män, mitä kauemmas itään liikuttiin. 

Nykyperspektiivistä arvioituna tässä kuvassa voidaan tunnistaa mo- 
nia puutteita. Välikantakielten olettamista on kritisoitu muun muassa 
osoittamalla, että niihin ei palaudu sellaisia sanastollisia tai morfologisia 
innovaatioita, jotka pakottaisivat pitämään näitä koko kielikunnan yhtei- 
sestä kantakielestä erillisinä rekonstruktiotasoina (Häkkinen 1985: 383— 
385; T. Itkonen 1997; Salminen 1988, 1999). On myös huomautettu, että 
uralilaisten kielten läntisiin haaroihin on paralleelisti saatu vanhoja eri läh- 
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teisiin palautuvia indoeurooppalaislainoja, joiden vastineet uralilaisissa 
kielissä viittaavat lainansaajakielten varhaiseen eriytymiseen (Koivulehto 
1999: 372). Silti välikantakielten statuksesta vallitsee yhä erimielisyyksiä. 

Komparativistin tehtävä on erottaa aidot toisistaan poikkeavat reaali- 
sia kantakieliä kuvaavat rekonstruktiotasot areaalisiin yhteyksiin, konver- 
genssiin tai sattumaan pohjautuvista rekonstruktiomahdollisuuksista, jot- 
ka eivät heijasta mitään olemassa ollutta kielimuotoa. 

Erittäin hyvin perusteltuna oletuksena voidaan pitää sitä, että uralilai- 
sessa kontekstissa itämerensuomi on yksi uralilaisen kantakielen hajoami- 
sen jälkeen syntyneistä kieliryhmistä, joita on ainakin kahdeksan. Kanta- 
suomea erottavat uralilaisesta kantakielestä lukuisat innovaatiot, jotka 
voidaan jakaa äänteellisiin, morfologisiin, morfosyntaktisiin ja sanastolli- 
siin innovaatioihin. 

Äänteellisiä innovaatioita on noin kolmekymmentä (ks. esim. Laanest 
1982: 96—106; Sammallahti 1988; Lehtinen 2001; Häkkinen 2002: 19—69). 
Niihin kuuluu kaikissa äänneympäristöissä tapahtuneita muutoksia, jotka 
ovat merkittävästi vähentäneet itsenäisten konsonanttifoneemien määrää: 
š > h, 6 > 5, s' > s, 6 > t, n > 0, 15 > n, l'> [. Affrikaattojen kategoria on 
kadonnut ja liudennus on menettänyt fonologisen statuksen. 

Konsonantistossa tapahtuneet muutokset ovat pääasiassa yksinker- 
taistavia, mihin liittyy konsonanttifoneemien määrän väheneminen. Vokaa- 
listossa sen sijaan on tapahtunut järjestelmää monimutkaistavia muutok- 
sia. Jälkitavuissa on vokaalin ja puolivokaalin yhteensulautumista (Vv, Vj) 
syntynyt uusia labiaalivokaaleja ja ensitavussa uusia diftongeja. Vokaali- 
paradigmaan on ilmestynyt myös kokonaan uusi vokaali ö. 

Kaikissa äänneympäristöissä tapahtuneiden ehdottomien muutoksen 
lisäksi kantasuomessa on tapahtunut useita kontekstiehtoisia äänteen- 
muutoksia, kuten ti > si, sananalkuiset muutokset ji > i, vo > 0, 5 > t, 
sanansisäiset ln > ll, mt > nt, ns > is, pt > ht, sananloppuinen muutos m > 
n ym. Sanansisäistä konsonantistoa koskevia muutoksia voidaan enim- 
mäkseen pitää assimilatorisina ja useilla niistä on muiden kielten historias- 
sa runsaasti paralleeleja. 

Kielellisen esihistorian rekonstruoimisen kannalta oleellista on, että 
muutoksia uralilaisesta kantakielestä kantasuomeen on paljon ja ne koske- 
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vat äännejärjestelrnän useimpia osia (Laanest 1982; Lehtinen 2001; Posti 
1953; Sammallahti 1988). Tässä suhteessa kantasuomi eroaa tutkimuskir- 
jallisuudessa usein mainittavista välikantakielistä: varhaiskantasuomesta, 
suomalais-volgalaisesta ja suomalais-permiläisestä kantakielestä. Esimer- 
kiksi varhaiskantasuomea, itämerensuomalaisten ja -saamelaiskielten ole- 
tettua yhteistä kantakieltä, erottavat kantauralista vain muutamat muutok- 
set: l .  tavun vo > 0, 2. tavun Av > 0 ja Vv > 0, ja mahdollisesti s' > 6 (joka 
on kehittynyt kantasuomessa edelleen ssksi) (Korhonen 1981; Sammallahti 
1988; 1998; ks. myös kritiikkiä: T. Itkonen 1997: 237—239). Varhaiskanta- 
suomea edeltäviin hypoteettisiin suomalais-volgalaiseen ja suomalais-per- 
miläiseen kantakieleen voidaan niinikään palauttaa korkeintaan yksittäisiä 
muutoksia, kuten pitkien vokaalien synty ensitavuun aiemmasta. Vx-sek- 
vensseistä suomalais-permiläisessä kantakielessä (Bartens 2000: 55—61; 
Erkki Itkonen 1953—54; Rédei 1968). 

Kantasuomen ja kantauralin monentasoiset ja merkittävät erot oikeut- 
tavat päättelemään, että kyseessä ovat selkeästi eri aikatasojen ilmiöt — ja 
tämä erottaa kantasuomen kaikista muista edellä mainituista kantakielistä. 
Viimeksi mainitut kolme rekonstruktiotasoa ovat huomattavasti huonom- 
min perusteltuja kuin (myöhäis)kantasuomi tai uralilainen kantakieli. On 
hyvin kiistanalaista, heijastavatko ne mitään todellista kielellisen esihisto- 
rian vaihetta. Tätä valaisee konkreettinen esimerkki: siinä missä itämeren- 
suomea ja saamelaiskieliä yhdistää vain kaksi tai kolme äänteenmuutosta, 
yhdistää itämerensuomea ja mordvaa niitäkin yksi äänteenmuutos, sanan- 
loppuisen nasaalin kehitys -m > -n. 

Morfosyntaktiset innovaatiot ja kielihistoria 

Jotta saisimme tarkemman kuvan siitä, mikä on itämerensuomalaisten kiel- 
ten suhde muihin uralilaisiin kieliin, on syytä tarkastella myös morfologi- 
sia ja morfosyntaktisia muutoksia, joita kantauralista kantasuomeen siir- 
ryttäessä on tapahtunut. Tällöin on kuitenkin huomattava, että morfologi- 
nen ja morfosyntaktinen muutos ovat kaksi eritasoista prosessia. Vaikka 
nekin kertovat kielten eriytymisestä yhteisestä kantakielestä, morfologiset 
muutokset eivät ole suoraan rinnastettavissa fonologisiin muutoksiin. 
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Suurin osa itämerensuomen morfosyntaktisista innovaatioista ei rajoi- 
tu uralilaisessa kontekstissa vain kantasuomeen tai itämerensuomalaisiin 
kieliin. Esimerkiksi keskeisenä itämerensuomalaisena innovaationa usein 
pidettyä astevaihtelua tai sitä muistuttavia sanan keskikonsonantiston 
vaihteluja on olemassa myös useimmissa saamelaiskielissä ja eräissä sa- 
mojedikielissä (vrt. Helimski 1995), sijajärjestelmää mullistanutta l-ulkopai— 
kallissijajärjestelmää vastaavia sijoja näyttäisi löytyvän sekä marista että 
permiläisistä kielistä ja s-paikallisijoja esiintyy saamessa ja mordvassa. 

Itämerensuomalaisten kielten morfologiassa tavataan siis melko run— 
saasti sellaisia aineksia, joilla näyttäisi olevan jonkinlaisia paralleeleja mui- 
den uralilaisten kielten morfologiassa. Ne ovat kuitenkin usein funktiol- 
taan erilaisia ja esiintyvät toisissa kielissä produktiivisina ja toisissa vain 
rudimentäärisinä. Monien elementtien todellisesta iästä niiden nykyisessä 
funktiossa on vaikea tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Kantasuomea 
kantauralista erottavien morfosyntaktisten innovaatioiden täydellisen lis- 
tan esittäminen on siksi vaikeampaa kuin äänteenmuutosten. Pelkän kom- 
paratiivisen metodin avulla ei tavoiteta monia funktionaaliselta kannalta 
tärkeitä yksityiskohtia, eikä kantakielien ilmaisurakenteesta ja siihen liitty- 
västä merkitysten variaatiosta tiedetä sen perusteella paljonkaan (tätä ko- 
rostaa mm. Fox 1995: 104—105). 

Kuten esimerkiksi Lass (1997: 305) toteaa, uusien morfeemien syntymi- 
seen on periaatteessa on kaksi tietä, jos täysin satunnaiset uudennokset 
jätetään huomiotta. Ensimmäinen on kielessä itsessään tapahtuvat kielen- 
sisäiset, rakenteelliset muutokset. Toinen on kielikontaktien vaikutus. Ta- 
vallinen kielensisäinen muutos on jo olemassa olevien elementtien muut- 
tuminen leksikaalisesta abstraktimmaksi ja kieliopillisemmaksi. Sen sijaan 
lainautuminen ja kielikontaktit ovat harvemmin morfologisten muutosten 
syynä, toisin kuin sanaston ja äännejärjestelmän uusiutumisessa. 

Johdin- ja taivutusmorfeemit käyttäytyvät selvästi eri tavoin kielikon- 
taktitilanteessa: johdinaineksia kulkeutuu paljon helpommin kielestä toi- 
seen sanojen osana, koska ne ovat perusluonteeltaan leksikaalisia, sano- 
jen merkitystä muokkaavia. Samasta syystä johtimet toisinaan toimivat 
lainojen kotiuttajina (Boretzky 1995). Taivutusmorfeemit sen sijaan ovat 
kieliopillista ja syntaktista sidosainesta, joka ei kulkeudu yksittäisten sa- 
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nojen mukana, ja typologisesti erilaisten kielten erot näkyvät tällä alueella 
selvästi. Kielensisäisen kehityksen kannalta analogialla on suuri vaikutus 
sekä johdin- että taivutusmorfologian kehityksessä. Itämerensuomestakin 
löytyy hyviä esimerkkejä tästä. Sekä johdin— että taivutusmorfologian 
osalta vahvoja osoituksia eräiden johdostyyppien produktiivisuudesta on 
esimerkiksi historiallisesti lainaperäisten verbin tai omassa ajassamme vie- 
rasperäisiksi luokiteltavien sanojen mukautuminen tiettyyn taivutus- tai 
johdostyyppiin (T. Itkonen 1984—85; Lehtinen 1979: 74, 257, 310—326). 

Kielijärjestelmän tasapainotilassa tapahtuu muutoksia muun muassa 
äänteenmuutosten, lainaperäisten ainesten ja kielenainesten vaihtelevan 
frekvenssin takia. Kaksikielisyyden aiheuttama kielikontakti on tyypillinen 
esimerkki kielijärjestelmän balanssia horjuttavasta, kielenmuutokseen joh- 
tavasta tekijästä, joka vaikuttaa toisen kielen tarjoaman analogiamallin 
kautta. Lainaperäisten elementtien tunkeutuminen kieleen taas vaikuttaa 
kieli järjestelmää muuttavasti useimmiten lainattujen elementtien kieliopilli- 
sen argumenttirakenteen välityksellä. Nämä voivat muuttua malleiksi kie- 
len omaperäisille aineksille, jotka järjestäytyvät uudestaan. Morfologiaan 
vaikuttava analogia, lainautuminen ja fonologiset muutokset ovat kielen 
diakronisessa kehityksessä siis eri tavoin kytköksissä toisiinsa (Anttila 
1977: 71—72; 1989: 88, 94—98; Griintha12003: 41—43; Paunonen 1974: 15—16; 
2003; ks. myös Onikki—Rantajääskön artikkelia tässä kirjassa). Siinä missä 
fonologiset muutokset ja kielikontaktien vaikutus ovat innovaatioita, toi- 
mii analogia tasoittavana ja allomorfiaa vähentävänä tasapainottajana. 

Astevaihtelu sijoittuu morfologian ja fonologian välimaastoon. Se on 
esimerkki sekä itämerensuomalaisissa että saamelaiskielissä tapahtuneesta 
innovaatiosta, jota on historiallis-vertailevan metodin puitteissa usein kä- 
sitelty lähinnä foneettisena prosessina (Posti 1953; Korhonen 1981; Koi- 
vulehto ja Vennemann 1996; Sammallahti 1998). Sitä voidaan silti pitää 
myös morfosyntaktisena innovaationa, jonka laajenemiseen on vaikutta- 
nut analogia ja joka on laajentuessaan lopulta muuttanut kielessä käytös— 
sä olevien morfosyntaktisia ilmaisukeinoja. 1900-luvulta tunnetuissa itä- 
merensuomalaisissa kielissä astevaihtelu ei rajoitu foneettisesti ennustet- 
taviin tapauksiin, vaikka kaikissa on toki myös fonologisesti säännöllisiä 
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vaihtelutapauksia. Kaikissa itämerensuomalaisissa kielissä, joissa aste- 
vaihtelua esiintyy, se liittyy morfologisiin prosesseihin, joita tarvitaan kie- 
liopillisesti oikean muodon tuottamisessa ja tunnistamisen apuna. 

Erikseen on ratkaistava kysymys astevaihtelun iästä. Sen palautumi- 
nen itämerensuomen ja saamen kiistanalaiseen yhteiseen kantakieleen on 
erittäin kyseenalaista, sillä astevaihtelun luonne kummassakin kielimuo- 
dossa on erilainen: itämerensuomessa on kyse konsonantiston heikkene- 
misestä umpitavun edellä, saamessa vahvenemista historiallisen avotavun 
edellä (Erkki Itkonen 1946, 1977; Korhonen 1981: 135—149; Sammallahti 
1984: 138; 1998: 48—49). Areaalisesti tarkasteltuna sekä itämerensuomalai- 
sen että saamelaisen periferian jääminen astevaihtelun ulkopuolelle viittaa 
pikemminkin alueelliseen kuin geneettiseen innovaatioon. Erityisesti tä- 
hän viittaa eteläsaame, jossa on olemassa astevaihtelun synnyn kannalta 
oleellinen avotavun ja umpitavun vaihtelu mutta ei astevaihtelua. 

Tässä piileekin yksi historiallis-vertailevan metodin kompastuskivi. 
Koska on metodisesti korrektia rinnastaa sellaiset elementit, jotka ovat 
muodoltaan ja merkitykseltään toistensa kaltaisia, rekonstruktio on yksin- 
kertaisinta ja kuva usein toistuvien ja merkitykseltään erikoistuneiden 
kieliopillisten elementtien osalta selvin. Esimerkeiksi sopivat tavallisimmat 
sijapäätteet ja verbien persoonapäätteet. Jos tarkastellaan harvemmin 
esiintyviä muotokategorioita, siirrytään kauemmas kieliopin ytimestä. Sa- 
malla kielen muuttumiseen vaikuttavien mekanismien moninaisuus koros- 
tuu, jos kohta muutoksen peruslähtökohta on aina muodon ja merkityksen 
välinen suhde. 

Monet käsikirjat pitävät itämerensuomen ja saamen liittotempuksia kie- 
likunnan länsipäässä syntyneinä innovaatioina, joiden yhteydessä on ol- 
lut tapana viitata germaanisten kielten vaikutukseen (Posti 1953). Saman- 
kaltaisia periHastisia muotoja on kuitenkin varsin monissa uralilaisissa kie- 
lissä (mordvalaiskielissä, marissa, permiläiskielissä). Perifrastiset menneen 
ajan tempukset eroavat toisistaan esimerkiksi siltä osin, taipuuko funktio- 
naalinen pää- vai apuverbi, mutta yhteistä on se, että erilaiset konstruktiot 
perustuvat semanttisen sisältöverbin ja olla-verbin sanaliittoon. 

Vanhemmissa komparativistissa teoksissa esitetyt kannanotot voivat 
perustua vanhentuneeseen kehitysiilosoflseen periaatteeseen, jonka mu- 
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kaan varhaisemmat kielimuodot olisivat olleet rakenteeltaan säännönmu- 
kaisesti nykykieliä yksinkertaisempia. Niinpä esimerkiksi Paavo Ravilan 
(1959) ajatukset nominaalilauseesta uralilaisten kielten alkuperäisimpänä 
syntaktisena ilmaisutyyppinä eivät ole enää ainakaan samoin perustein 
ajankohtaisia, sillä typologisen yhdenmukaisuusperiaatteen valossa kan— 
takielten ajatellaan muistuttaneen nykykieliä. Vastaavasti ei komparatiivi- 
selta kannalta ole kovin perusteltua pitää uralilaisen kantakielen tempus- 
järjestelmää nykysuomea paljon yksinkertaisempana, joskin nykyään tun- 
nettu jen kielten järjestelmät ovat selvästi erilaisia (Honti 1997). Itämeren- 
suomalaisten kielten tempusjärjestelmän ikää tulisikin arvioida uudestaan 
sen valossa, miten muissa uralilaisissa kielissä erotetaan kieliopillisesti eri- 
ikäiset tapahtumat ja niitä referoivan kerronnan muodot. 

Myös l-sijoja eli ulkopaikallissijoja käsitellään usein itämerensuomalai- 
sena innovaationa. Tähän on johtanut erityisesti niin sanottu varhais- 
kantasuomiteoria, jolla on pyritty selittämään suomen ja saamen suhdetta 
yhteisen välikantakielen eli varhaiskantasuomen käsitteen avulla. Saames- 
ta samoin kuin muuten itämerensuomelle monin tavoin läheisestä mord- 
vasta l-sijat puuttuvat tai esiintyvät vain muutamissa marginaalisissa ta- 
pauksissa. Sen sijaan marissa ja permiläisissä kielissä on itämerensuoma- 
laisten kielten järjestelmää muistuttavia l—aineksisia sijamuotoja tai -sarjo- 
ja. (Ks. esim. Bereczki 2002: 43—46; Galkin 1964: 41—57; Nekrasova 2002; 
Serebrennikov 1963: 43—53, 79—85; 1967: 33—35). 

Miten komparativistin olisi siis arvioitava itämerensuomen l-sijojen 
ikää? Jos oletetaan itämerensuomen olevan binäärisesti jakautuneen urali- 
laisen kantakielen läntinen haara, l-sijoja ei ole mahdollista tulkita muuksi 
kuin uudennoksiksi. Jos sen sijaan kantauralin oletetaan olleen murteista 
muodostunut, dynaaminen kielimuoto, eivät nykykielet sen jatkajina auto- 
maattisesti polveudu yhdestä ainoasta kantauralin murteesta vaan voivat 
jakaa useiden piirteitä. Tällöin l-sijajärjestelmän alun palauttamista aina 
kantauralin tasolle ei voisi pitää mahdottomana. Kyseessä olisi siis inno- 
vaatio, jonka suhteen kantasuomen edeltäjä tai osa siitä olisi ollut samalla 
kannalla kuin permiläisten kielten ja marin edeltäjät. (Vrt. Alhoniemi 2001; 
Bartens 2000: 82—84; Griinthal 2003: 127; Korhonen 1991: 172—174.) 
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Varhaiskantasuomihypoteesin arviointia 

Kantasuomen fonologisen ja morfologisen rakenteen vertaaminen muihin 
uralilai siin kielimuotoihin osoittaa, että innovaatiot jakautuvat muiden ura- 
lilaisten kielimuotojen kannalta eri tavoin kuin klassinen länteen päin haa- 
rova sukupuu edellyttää. Fennougristisessa tutkimustraditiossa itämeren- 
suomalaisten kielten ja saamelaiskielten välistä yhteyttä on painotettu 
huomattavasti enemmän kuin itämerensuomalaisten kielten ja mordvalais- 
kielten välistä yhteyttä. Kuitenkin morfologian alalla mordvalaiskielten ja 
itämerensuomen välillä on huomattavia paralleeleja, mm. -ks-aineksinen 
translatiivi ja ablatiivis-partitiivisen ja totaaliobjektin vaihtelu (Bartens 
1999: 84—95; Erkki Itkonen 1971—72; 1973; Denison 1958). Voidaankin ky- 
syä, kuinka paljon suurempi itämerensuomen ja saamen välisten innovaa- 
tioiden määrä on kuin itämerensuomalaisten kielten ja mordvalaiskielten 
jakamien innovaatioiden määrä. 

Myös itämerensuomen ja mordvan Välillä on yhteisen alkuperän lisäk- 
si mahdollisesti ollut areaalisia ja lainakontakteja. Suomeen on kulkeutu- 
nut Keski-Venäjältä useita kulttuurisia vaikutusaaltoja, ja on arveltu, että 
ne olisivat kuljettaneet mukanaan myös volgalaiskielten sanastoa (Carpe- 
lan 1999: 268—271; 2000; Hertzen 1973). Nykyisistä itämerensuomalaisista 
kielistä ei ole kuitenkaan helppo löytää — tai niissä ei edes ole — sellaisia 
eroja, jotka heijastaisivat itämerensuomalais-volgalaisia kosketuksia, ellei- 
vät sitten esimerkiksi indoeurooppalaisten lainasanojen levikkierot johdu 
juuri tällaisesta vaikutuksesta. 

Itämerensuomalaisten kielten ja mordvalaiskielten suhteen tavoin 
puutteellisesti on selvitetty myös itämerensuomen ja permiläisten kielten 
Välistä suhdetta. Edellä mainittujen mahdollisten yhteisten innovaatioiden 
kuten l—sijojen lisäksi näiden kieliryhmien välillä on ollut lainakontakteja. 
Vanhastaan on ollut tiedossa, että itämerensuomen ja komisyrjäänin pu- 
huma-alueet ovat rajoittuneet toisiinsa keskiajalla. Vienajoen vesistö on 
ollut kielikontaktialuetta, joka on välittänyt satakunta itämerensuomalaista 
lainasanaa komiin (esim. Lytkin 1967; Kokkonen 2004). On oletettu, että 
eräät itämerensuomen ja permiläisten kielten morfologiset innovaatiot voi- 
sivat olla seurausta tällaisista areaalisista kontakteista (Hausenberg 1985; 
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1996). Itämerensuomalaisten ja permiläiskielten kontakteja on kuitenkin 
toistaiseksi tarkasteltu tutkimuksessa lähinnä keskiajan ilmiönä. 

Se, että kantasuomessa on yhteisiä innovaatioita sekä kantasaamen, 
kantamordvan että kantapermin kanssa, tarjoaa tutkijalle ongelmavyyh- 
den, jossa komparativistiikan metodiikan ja kielen ontologian tasot se- 
kaantuvat toisiinsa. Kuten edellä on käynyt ilmi, tätä ongelma on toistai- 
seksi tarkasteltu lähinnä siltä kannalta, että se todistaa uralilaisen kanta- 
kielen usean peräkkäisen välikantakielen jakautumismallia (klassista ”län- 
teen haarovaa” sukupuuta) vastaan (esim. Häkkinen 1984; 1985; Salminen 
1988; 1999). Vähemmän on keskusteltu siitä, minkälaisesta uralilaisen kan- 
takielen hajoamisesta innovaatioiden levikki kertoo. 

Historiallis-vertailevan metodin avulla useisiin uralilaisen kielikunnan 
haaroihin ulottuvia innovaatioita voidaan tulkita eri tavoin. Voidaan olet- 
taa, että kantasuomen edeltäjä on kehittynyt pitkään jonkin kielikunnan 
haaran (esimerkiksi kantasaamen edeltäjän) kanssa ja muut yhteiset inno- 
vaatiot (itämerensuomalais-mordvalaiset ja itämerensuomalais-permiläiset) 
edustavat rinnakkaiskehitystä. Voidaan myös olettaa, että keskenään jo 
eriytyneet, mutta vielä ymmärrettävät kielimuodot ovat jälleen lähentyneet 
toisiaan siten, että esim. kantamordvaa edeltäneessä kielimuodossa tapah- 
tunut innovaatio on saavuttanut myös osan kantasuomea edeltäneestä 
kielimuodosta, jossa se edelleen olisi yleistynyt. Tunnetaanhan nykyisten 
itämerensuomalaistenkin kielten puhuma-alueilla useita erilaisia esimerkke— 
jä siitä, kuinka innovaatiot ovat levinneet läheisestä sukukielestä toiseen. 

Ilmeisesti uusien kielten syntymisen kannalta yhtä oleellista kuin van- 
hat murre—erot on se, että kantakielen murteiden väliset yhteydet katkea- 
vat niiden välisten murteiden kadotessa (Salminen 1999: 13—14). Eri ään- 
teellisten ja morfosyntaktisten innovaatioiden levikki uralilaisissa kielissä 
viittaakin siihen, että kantauralin jakauttunisen tuloksena on syntynyt sel- 
laisiakin kielimuotoja, jotka eivät suoraan heijastu nykykieliä edeltävinä 
rekonstruoitavissa olevina kantakielinä. Tällaisia välittäviä kielimuotoja on 
voinut olla useita ja vain muutamia niistä voidaan yrittää lähestyä histo- 
riallis—komparatiivisen metodin avulla. 

Uralilainen kantakieli ei siis ole välttämättä heti jakaantunut nykyisiä 
kielimuotoja enteileviin haaroihin, vaan nykykielten edeltäjät ovat voineet 
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syntyä myös kadonneiden uralilaisten kielimuotojen jälleen sulautuessa 
toisiinsa. Samaan tapaan on historiallisella ajalla syntynyt esimerkiksi 
suomen kieli kahden kantasuomen murteen kontaktien tuloksena (ks. jäl- 
jempää), tai Viron kieli kahden jo varhain toisistaan eronneen kielimuodon 
jälleen lähestyessä toisiaan, kun ne ovat joutuneet kosketuksiin. 

Nykyisten kielimuotojen dialektologisen dynamiikan valossa tällaises- 
sa arviossa ei tietenkään ole mitään eriskummallista. Historiallisen kielen- 
tutkimuksen kannalta ongelmallista on vain, että nykytilanteessa tutkijalla 
on aineistonaan vain muutamia fragmentteja kantauralia seuranneesta ti- 
lanteesta, minkä vuoksi kehityksen yksityiskohtien rekonstruointi on han- 
kalaa. 

Selvältä näyttää silti, että tutkimuksen nykyvaiheessa on syytä ottaa 
kriittistä etäisyyttä vielä parikymmentä vuotta sitten vallalla olleeseen var- 
haiskantasuomiteoriaan. Itämerensuomen ja saamen nykyisessä saman- 
kaltaisuudessa näyttääkin olevan kysymys pikemminkin pitkän kielikon- 
taktin aiheuttamasta morfosyntaktisesta samankaltaistumisesta ja sanas- 
ton omaksumisesta samoista lainalähteistä kuin periytymisestä yhteisestä 
välikantakielestä. 

Kolme esimerkkiä uralilaisten kielten historiallisista 
muutoksista 

Havainnollistamme kielen muuttumista, uudennoksia ja reliktejä kolmesta 
tämän artikkelin kannalta keskeisestä uralilaisesta kielestä satunnaisesti 
valitulla esimerkillä. Ensimmäinen (l) edustaa suomen kielen kaakkoismur- 
teita (Kivennapa), toinen (2) vepsää (keskivepsää, Ladva) ja kolmas (3) 
ersämordvaa. Suomi ja vepsä ovat koko uralilaisen kielikunnan kattavassa 
katsannossa läheisiä sukukieliä, joille ovat ominaisia useat yhteiset uu- 
dennokset. Näin läheinen kielisukulaisuus ilmenee myös lukuisten sana- 
vartaloiden ja kieliopin osa-alueiden tunnistettavuutena. Niinpä äidinkie- 
leltään suomea puhuvan on helppo havaita vepsästä tutun oloisia piirtei- 

Myös mordva on koko kielikuntaa ajatellen selvästi lähempänä itäme- 
rensuomalaisia kieliä, tässä tapauksessa suomea ja vepsää, kuin useimmat 
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muut niin sanotut etäsukukielet. Silti eroa on siinä, millaisia yhteiset ja 
erottavat piirteet ovat ja paljonko niitä on. Yhdistävät ja erottavat tekijät 
voivat molemmat olla joko innovaatioita tai arkaismeja. Kielisukulaisuus- 
asteen kannalta on ratkaisevampaa, ovatko innovaatiot ja arkaismit yhtei- 
siä vai eivät. 

suomi 

( 1 )  Ihmine ko säikähtää nii se ei 00 yhtää viisaamp toisel kolmanel kerral ko 
ensimäisel kerralkaa lähtiissääse. 

'Kun ihminen säikähtää, niin se ei ole yhtään viisaampi toisella tai kolmannel- 
la kerralla kuin ensimmäiselläkään kerralla lähtiessään.” 

Suomenkielisessä esimerkissä (1) esiintyy hyvin vanhoja, uralilaisten 
kielten yhteisiä sanavartaloita, kuten ko ,kun,, yhtää (yksi), kolmanel, 
hiukan suppealevikkisempi lähtiissääse ja selvästi nuorempi viisaamp, 
joka on germaaninen lainasana, ja itämerensuomalaiseltakin levikiltään 
suppea säikähtää. Silti sanan säikähtää morfologinen rakenne ei poikkea 
vanhemmista sanoista: ensin on sanavartalo, sitten johdinaines —ht— ja 
lopuksi taivutuspääte, joka reaalistuu pitkänä vokaalina. Germaanisessa 
lainasanassa viisaamp on ikivanha komparatiivin tunnus -mp—, jonka voi 
perustellusti olettaa säilyneen suomessa vanhakantaisempana kuin useis- 
sa sen sukukielissä. Yksikön kolmannen persoonan omistusliite —se sanas- 
sa lähtiissääse on vanhaa alkuperää sekin. 

Toisaalta jotkin fonologiset ominaisuudet osoittavat tässä kielimuo- 
dossa tapahtuneita uudennoksia. Sananloppuinen -n on laajalti kadonnut, 
kuten sanoissa ihmine, nii, yhtää, lähtiissääse. Lainaperäinen kerral on 
esimerkki itämerensuomalaisissa kielissä uudennoksena levinneestä aste- 
vaihtelusta. Jälkitavuissa esiintyy runsaasti pitkiä vokaaleita, kuten sa- 
noissa säikähtää, yhtää, viisaamp, lähtiissääse jne., mikä poikkeaa sel- 
västi uralilaisen kantakielen oletetusta fonotaksista. 

Vepsän ja mordvan uudennokset ja arkaismit poikkeavat suomesta, ja 
kontrastoimalla saamme kuvan erilaisten innovaatioiden ja arkaismien mer- 
kityksestä eri kielissä. 
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vepsä 

(2) händikaz tuli, butšz'š ämbfi käveleb ihändan reighu tšokaiz' 

,susi tuli, kävelee tynnyrin ympäri ja työnsi häntänsä reikään” 

Vepsän esimerkissä (2) esiintyy myös hyvin vanha uralilainen sana 
tuli [tulla-863] ja eri-ikäisiä sanastollisia uudennoksia, kuten balttilainen 
laina reig 'reikä', yleisitämerensuomalaisesta sanasta händ (: händan) 
,häntä' johdettu händikaz *susi” sekä venäjästä lainatut butšiš ja konjunk- 
tio i. Suomeen verrattuna säännöllisesti yksikön kolmannen persoonan 
päätteenä esiintyvä -b (kävele-b) on arkaismi. Illatiivin -h-aines sanassa 
reig-hu yhdistää vepsää esimerkiksi Rauman seudun sekä etelä— ja perä- 
pohjalaismurteisiin mutta erottaa useista muista suomen murteista ja on 
arkaistinen sekin. 

Fonotaktiset erot suomeen verrattuna näkyvät siinä, että jälkitavuissa 
ei pitkiä vokaaleita esiinny (arkaismi), mutta myös vokaalisointu puuttuu 
(innovaatio), mikä näkyy esimerkiksi sanoissa häna'ikaz ja händan. Aste- 
vaihtelun puuttuminen (vrt. sana händan) on muiden itämerensuomalais- 
ten kielten valossa innovaatio, useimpien muiden uralilaisten kielten va- 
lossa arkaistinen piirre. (Kysymyksestä, onko vepsässä ollut astevaihte- 
lua vai ei, kiistelivät aikanaan Kettunen [1938], Posti [1939—40] ja Tunkelo 
[193 8].) Soinnillisten klusiilien ilmaantuminen vepsään on innovaatio, mut- 
ta vastaavaa on tapahtunut useissa muissakin uralilaisissa kielissä. 

Ersämordvan esimerkissä (3) arkaismit ja innovaatiot ilmenevät vastaa- 
valla tavalla: 

ersäm ordva 

(3) sajiz'e vejkerit' kurgozonzo, suskiz'e, di ez' riil'eve t'enze: is'tkzmo šapamo 
ul'ries' piz'olos' 

ottaa-PRET-3YKS/3YKS yksi-GENDEF suu-ILL-3YKS puna-PRET-3YKS/3YKS 
ja NEG.PRET.3YKS niellä-REFL.SG3 sille sellainen hapan olla-PRET.3YKS 
pihlaja-DEF 

”otti yhden suuhunsa, puraisi sitä, eikä nielaissut sitä: niin hapan oli pihlaja, 
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Suomea ja ersämordvaa (esimerkki 3) vertailtaessa ratkaisevampaa 
kuin yhteisen ja erottavan kielenaineksen määrä on sen tunnistettavuus. 
Suomalaisten sanojen kanssa samaa alkuperää olevien sanojen ja niiden 
merkityksen tunnistaminen on vaikeaa. Sanan saj-i—z'e [ottaa-PRET—3YKS/ 
3YKS] ,otti* N sm. saada tunnistamista hankaloittaa erilainen merkitys ”ot- 
taa” ja objektikonjugaation taivutuspääte, sillä eihän suomessa tai muissa 
itämerensuomalaisissa kielissä ole sellaista kategoriaakaan. Vastaavasti 
sanassa vejke-r'zt' [yksi-GENDEF] ”yhden” N sm. yksi sanavartalo poikkeaa 
huomattavasti, vaikka onkin itse asiassa säännöllinen vastine. Lisäksi tai- 
vutuspääte, määräisen deklinaation genetiivi, on vieras, samoin määräi- 
nen taivutuskategoria. 

Ersämordvan esimerkin arkaismit ovat suomeen verrattuna yksinkertai- 
sesti erottavia tekijöitä. Menneen ajan eri persoonissa taipuvasta kielto- 
verbistä (vrt. d ez' NEGPRET. 3YKS ”ei”) ei suomessa ole mitään merk- 
kiä. (Eteläviro [es] ja liivi [iz, 2. persoonassa ist] todistavat osaltaan, että 
itämerensuomenkin verbitaivutukseen on taipuva menneen aj an kieltoverbi 
joskus kuulunut.) Myös sanavartalon arkaistisuus, kuten sanassa šapamo 'ha- 
pan, näyttää suomen näkökulmasta (hapan : happama—n < *chappa—ma) yksin- 
kertaisesti vieraalta. 

Innovaatiot ja arkaismit toimivat tällä tavalla sulassa sovussa, ja juuri 
sen takia jokainen kieli on lopulta itsensä näköinen. Läheisillä sukukielillä 
on enemmän yhteisiä innovaatioita ja arkaismeja kuin keskenään etäisillä 
sukukielillä. Kaikki innovaatiot eivät pitkällä aikavälillä edes näytä inno- 
vaatioilta, sillä osa niistä voi palauttaa aiemmin vallinneen tilan. Vastaa- 
vasti arkaistisuus ei automaattisesti tarkoita, että jotkin nykykielten piir- 
teet olisivat identtisiä kantakielten piirteiden kanssa. Muoto ja merkitys 
eivät aina muutu tasatahtia. 

Lainasanakosketusten maantieteelliset kiintopisteet 

Se kielitieteen ala, joka viime vuosikymmeninä on kaikkein eniten muutta- 
nut kuvaa itämerensuomalaisten kansojen muinaisuudesta, on etymolo- 
gia, erityisesti lainasanatutkimus. Ennen kaikkea Jorma Koivulehdon uu- 
distama tutkimustraditio — ja varsinkin Koivulehto itse — on jatkuvasti 
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osoittanut itämerensuomalaisissa ja saamelaiskielissä uusia lainoja eri 
indoeurooppalaisista lainalähteistä: indoeurooppalaisesta kantakielestä, 
kantaindoarjasta, iranilaisista ja balttilaisista kielimuodoista sekä kantager- 
maanista. Samalla itämerensuomalaisten kielten erilliskehityksen alkua on 
täytynyt siirtää historiallisen sanastontutkimuksen perusteella kauemmak- 
si historiaan (ks. Koivulehto 1999). On ilmennyt yhä enemmän argument- 
teja sen puolesta, että itämerensuomalaiset olisivat nykyisellä puhuma- 
alueellaan autoktonisia, toisin sanoen Itämeren rannoilla muovautuneita 
pikemminkin kuin tänne jostakin saapuneita. 

Tämänhetkisen tutkimuksen valossa vanhojen indoeurooppalaislaino- 
jen levikkiin uralilaisissa kielissä näyttää pätevän sellainen lainalaisuus, 
että mitä kauemmaksi itään mennään, sitä vähemmän kielissä on varhai- 
simpiin kerrostumiin kuuluvia lainoja. Kun fennougristiikassa on jo viiden 
vuosikymmenen ajan puhuttu kantauralin ja kantaindoeuroopan välisistä 
lainakontakteista, olisikin indoeurooppalaisten lainasanojen levikin perus— 
teella mahdollista tehdä tähän käsitykseen pieni tarkennus. Lainojen ja- 
kauman perusteella näyttää nimittäin siltä, että kantaindoeurooppaa on 
puhuttu uralilaisen kantakielen puhuma—alueen länsireunalla. Toisena seli— 
tysmallina kyseeseen tulee arkaaisen periferian käsite: lainat ovat saatta- 
neet säilyä paremmin läntisissä kielimuodoissa. 

Saamelaiskielissä esiintyvät samat vanhat lainasanakerrostumat kuin 
itämerensuomessakin, mutta saame näyttää saaneen lainoja itsenäisesti 
mahdollisesti jo kantaindoeuroopan tasolta alkaen. Viimeistään indoarja- 
laiseen kerrostumaan näyttää kuuluvan niin sanottuja paralleelilainoja eli 
tapauksia, joissa sama indoeurooppalainen sana on lainautunut toisistaan 
riippumatta itämerensuomeen ja saameen (Koivulehto 1999; Sammallahti 
1999; 2001). 

Lainasanaevidenssin näkökulmasta itämerensuomalaisilla kielillä näyt- 
täisi siis olevan takanaan varsin pitkä kehitys erillään muista uralilaisista 
kielistä. Tämä kehitys on kuitenkin tapahtunut lähellä saamelaiskielten 
aluetta. Siihen viittaavat tietysti jo itämerensuomen ja saamen väliset, pit- 
kään jatkuneet molemminpuoliset lainasuhteetkin (T. I. Itkonen 1948; Ter- 
ho Itkonen 1993; Olavi Korhonen 1979; Aikio 2002). Itämerensuomeen ja 
saameen verrattuna muiden uralilaisten kielten varhaisia lainasanakerros- 
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tumia tunnetaan kuitenkin puutteellisesti, eikä muihin uralilaisten kielten 
alaryhmiin ole juuri sovellettu samanlaista nykyaikaista lainasanatutki- 
musta kuin itämerensuomeen ja saameen. Esimerkiksi käsitys, jonka mu- 
kaan mordvan balttilaislainojen määrä on suhteellisen alhainen, näyttää 
osaksi johtuvan mordvalaiskielten puutteellisesta etymologisesta tutki— 
muksesta. Sen sijaan germaaniset lainasanat näyttävät olevan jotakin sel- 
laista, joka on ominaista ainoastaan itämerensuomalaisille ja saamelaiskie- 
lille. Mordvassa ja itäisemmissä uralilaisissa kielissä niitä tunnetaan vain 
yksittäisiä kulkusananomaisia tapauksia (Hofstra 1985: 391—402). 

Lainasanatutkimuksen näkökulmasta itämerensuomalaisten kielten 
synnystä voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: itämerensuomi on syn- 
tynyt jossakin, jossa se on itsenäisenä uralilaisena kielimuotona ollut kon- 
taktissa indoarjalaisten, iranilaisten, balttilaisten ja germaanisten kielten 
kanssa. Lainasanakontaktien paikannuskysymyksissä korostuvat iranilai- 
set ja germaaniset lainat, jotka viittaavat kontakteihin selvästi eri alueilla. 
Edelliset edellyttävät yhteyttä suhteellisen kauas itään ja kaakkoon, koska 
iranilaisia heimoja on asunut lähinnä Etelä-Venäjällä, mahdollisesti myös 
Keski—Venäjällä. Germaanikosketukset taas edellyttävät suhteellisen var- 
haista yhteyttä myös Itämeren piiriin, länteen ja lounaaseen. 

Germaanisten kielten esihistorian kannalta on kiinnostavaa, että itäme- 
rensuomalaisten kielten varhaiset germaanilainat näyttäisivät todistavan 
Keski-Euroopan germanistien keskuudessa suosittua Jastorf-oletusta 
vastaan. Sen mukaanhan germaaniset kielet ovat levittäytyneet vasta 
ajanlaskumme alkuvuosisatoina Pohjois-Saksan ja Tanskan alueella sijain- 
neelta alueelta suurin piirtein. nykyisille sijoilleen. Itämerensuomalaisten 
kielten varhaisten germaanikosketusten perusteella näyttääkin siltä, että 
varhaisimpia esi- ja kantagermaanisia kielimuotoja on puhuttu selvästi 
pohjoisempana (Koivulehto tulossa). 

Iranilaisten ja germaanisen lainojen ristiriidan ratkaisu on toistaiseksi 
avoin. Sen yhteydessä joudutaan ottamaan kantaa myös lingvististen in- 
novaatioiden leviämiseen murteesta toiseen ja Keski-Venäjän sammunei- 
den uralilaisten kielimuotojen, muun muassa historiallisissa lähteissä mai- 
nittujen merjalaisten ja muromalaisten kielten asemaa iranilais- ja balttilais- 
lainoja välittäneinä mordvan ja itämerensuomen välisinä kielinä. 



130 Janne Saarikivi ja Riho Griinthal 

Nimistöntutkimus ja itämerensuomalaisten kielten 
esihistoria 

Nimistöntutkimuksen näkökulmia itämerensuomalaisen kielialueen muo- 
toutumisen tutkimuksessa ei tähän mennessä ole kovinkaan paljon hyö- 
dynnetty. Ala on pitkään ollut metodisesti alikehittynyt muihin historialli- 
sen kielitieteen haaroihin verrattuna. Ennen l960-lukua ilmestyneessä 
suomalaisessa nimistöntutkimuksessa on melko harvoja teoksia, joiden 
asutushistorialliset johtopäätökset ovat kestäviä. 

Nimistöntutkimuksen avulla ei ole pystytty osoittamaan suomalaisen 
asutuksen korkeaa ikää Suomessa, eikä myöskään erityisen vanhan ger- 
maaniasutuksen olemassaoloa. Myöskään Suomen asutuksen jatkuvuus- 
teoriaa ei ole kriittisesti arvioitu nimistöntutkimuksen valossa. Poikkeuk- 
sena voidaan mainita Jorma Koivulehdon artikkeli (Koivulehto 1987), jos- 
sa varovaisesti argumentoiden käsitellään kysymystä mahdollisesta van- 
hasta germaanisesta tai esigermaanisesta nimistöstä Suomessa. 

Varhaisemmassa nimistöntutkimuksessa esitetyistä näkemyksistä elin- 
voimaiseksi on osoittautunut K. B. VVlklundin (1912) postuloima ja muiden 
muassa T. I. Itkosen (1948), Alpo Räisäsen (2003) ja Ante Aikion (2003) 
tarkentama käsitys, jonka mukaan saamelaisten historiallinen asuinalue on 
aikaisemmin ollut nykyistä laajempi etelässä ja idässä ja kattanut lähes 
koko Suomen. Vähemmän huomiota on sen sijaan kiinnitetty siihen jo 
varhain tiedossa olleeseen seikkaan, että itämerensuomalaista nimistöä 
esiintyy huomattavasti nykyisten itämerensuomalaisten alueiden etelä— ja 
itäpuolella keskiajalla venäläistyneillä alueilla, erityisesti Vienajoen vesis- 
tössä (Castrén 1844; August Ahlqvist 1887; Matveev 1970; 2001). Kum- 
mankin väitteen tueksi esitetyt aihetodisteet ovat vahvoja, ja niitä voidaan 
pitää erittäin hyvin perusteltuina. 

Sen jälkeen kun paikannimistön muodostumisen sitoutuminen ajalli- 
sesti ja paikallisesti aktiivisiin nimenmuodostusmalleihin on 1970-luvulla 
tullut yleisesti hyväksytyksi ajatukseksi, on historiallisen nimistöntutki- 
muksen metodinen pohja vahvistunut (tärkeimpiä teoreettisia läpimurto- 
teoksia fennistiikan alalla ovat Kiviniemi 1971; 1975; 1977). Nimenmuodos- 
tusmallien levikin tarkastelu historiallisten asutussuuntien heijastumina 
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on osoittautunut hedelmälliseksi asutushistoriallisen tutkimuksen meto- 
diksi suomalaisen kielialueen sisällä. Tämän metodin avulla on voitu tar- 
kentaa kuvaa esimerkiksi hämäläis- ja karjalaisvaikutuksen laajuudesta 
Pohjois-Suomessa (Vahtola 1980). 

Mallimetodiikka toimii hyvin nykykieliä lähellä olevien aikatasojen 
ilmiöiden tutkimuksessa. Kun taas pyritään paikantamaan kantasuomen 
tai kantasaamen puhuma-aluetta — uralilaisen kantakielen alueesta puhu- 
mattakaan — ei siitä juuri ole apua. 

Hämärtyneillä paikannimillä ei ole yksilöivää semantiikkaa (propositio- 
naalista sisältöä), joten etymologian peruskriteereihin kuuluvaa merkitystä 
on paikannimien tapauksessa vaikea tutkia. Paikannimistön adaptaatiossa 
kielestä toiseen vaikuttavat myös monenlaiset analogiset voimat, jotka 
hämärtävät etymologioinnin kohteena olevaa nimeä. Tällaisia ovat muun 
muassa nimien liittyminen sekundääristi kielessä jo olemassa oleviin suf- 
fiksaalisiin tyyppeihin, kansanetymologiat ja nimissä tapahtuvat epäsään— 
nölliset äännekehitykset. Tällaisista syistä nimistöntutkimuksessa ei voi 
noudattaa samoja etymologisia metodeja kuin muussa historiallisessa 
kielitieteessä ja sen tulokset ovat usein epävarmempia. 

Esihistoriallisen ajan kehityksen kannalta lupaavalta uudelta paikan- 
nimistöntutkimuksen metodilta vaikuttaa kullekin kielelle luonteenomai- 
sen sanaston ja äänteenmuutosten levikin tutkiminen. Esimerkiksi urali- 
laisten kielten paikannimistön muodostuksessa käytettävät maastosanat 
eroavat melko jyrkästi toisistaan eri kielimuodoissa. Itämerensuomessa on 
hyvin paljon vain niihin rajoittuvaa tuhansissa paikannimissä toistuvaa 
sanastoa, kuten saari, lahti, oja, niemi jne. Tällaiset sanat liittyvät tiet- 
tyyn maantieteellisen tarkoitteeseen, ja niiden levikkiä laajojen alueiden 
nimistössä voidaan tästä syystä selvittää suhteellisen luotettavasti. Van— 
hassa uralilaisessa paikannimistössä esiintyvässä sanastossa taas voi- 
daan kartoittaa kullekin kielelle tai kieliryhmälle ominaisten äänteenmuu- 
tosten maksimilevikki nimistössä. Näin saadaan selville kyseisen kielimuo- 
don tai sen lähisukukielten maksimilevikki alueilla, joilta se on kielellisen 
assimilaation tieltä väistynyt. 

Oleellista itämerensuomen muotoutumisen kannalta näyttää olevan, 
että itämerensuomalaisen maastosanaston levikki venäläisissä substraatti- 
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nimissä ulottuu kaakossa tietylle melko selvälle rajalle asti. Raja kulkee 
kutakuinkin Valkeajärven ja Kubenaj ärven välissä ja kattaa lähes koko Ar- 
kangelin ja Vologdan alueet Pohjois-Venäjällä (Matveev 2001; Saarikivi 
2004). Keski-Venäjällä, jonka substraattinimistöä niinikään on kohtuulli- 
sessa määrin tutkittu, ei tällaista sanastoa paikannimistössä esiinny aina- 
kaan huomattavassa määrin (Arja Ahlqvist 2001). Nimistöntutkimuksen 
valossa näyttää siis siltä, että itämerensuomalaisia kieliä ainakin maasto- 
sanastonsa osalta muistuttavia kielimuotoja on siis puhuttu ennen Poh- 
jois-Venäjän slaavilaistumista jopa yli kaksi kertaa nykyistä laajemmalla 
alueella, ennen kaikkea Vienajoen vesistössä. Todennäköisesti kyse on 
melko myöhäisestä ekspansiosta, mutta nimistöntutkimuksen kannalta ei 
voida sulkea pois myöskään sitä mahdollisuutta, että kantasuomen hajoa- 
miskeskus olisi sijainnut nykyisten itämerensuomalaisten alueiden ulko- 
puolella venäläistyneillä seuduilla. 

Itämerensuomen ja myös saamen muotoutumisen keskeisessä maasto— 
appellatiivistossa on yllättävän paljon sanastoa, joka nykytiedon valossa 
ei ole peräisin niistä lähteistä, joista lainasanastoa yleensä on itämeren- 
suomeen ja saameen omaksuttu. Kun toisaalta tiedetään sekä paikanni- 
mistön että maastosanaston leviävän helposti kielestä toiseen substraatti- 
tilanteessa, näyttää itämerensuomalaisten kielten nimistötypologia eli ylei- 
simpien nimissä esiintyvien leksikaalisten komponenttien selvittäminen 
(Kiviniemi 1990; Mullonen 1994; Kallasmaa 2001) tarjoavan sivustatukea 
Paul Aristen (1971; 1981) aikoinaan esittämille arveluille, että itämerensuo— 
messa on substraattia myös tuntemattomista paleoeurooppalaisista kieli- 
muodoista (Saarikivi 2004). Saamen osalta vastaavanlainen jo varhaisem— 
massa tutkimuksessa (Toivonen 1950; Nielsen 1913) yleinen oletus tuntuu 
edelleen vahvasti perustellulta. Hiljattain sitä on uuden ja entistä laajem- 
man aineiston avulla erityisesti paikannimistöön sekä maastosanastoon 
tukeutuen perustellut Aikio (2004). Itämerensuomen ja saamen eroon joh- 
taneen kehityksen kannalta juuri saamen kontaktit paleoeurooppalaisiin 
kielimuotoihin ovatkin todennäköisesti olleet oleellisia. Niiden jäljet näky- 
vät maastosanaston lisäksi myös Pohjois-Fennoskandian paikannimissä. 

Nykyisin venäläistyneillä pohjoisilla alueilla on sangen runsaasti 
myös sellaista nimistöä, jota ei yksiselitteisesti voi tulkita itämerensuoma- 
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laiseksi eikä saamelaiseksi. Tällaisissa hybridinimissä on sekä saamen että 
itämerensuomen avulla etymologioitavia komponentteja (ks. esimerkkejä 
Saarikivi 2004). Ne tuntuvat vahvistavan oletusta, että nykyisten 
olemassa olevien läntisten uralilaisten kielimuotojen lisäksi on ollut ole- 
massa myös niistä poikenneita uralilaisia kieliä. Esimerkiksi permiläisten 
kielten itämerensuomalaiset lainat onkin ilmeisesti ainakin osittain omak- 
suttu Vienajoen vesistön kielimuodoista, jotka eivät nimistöntutkimuksen 
valossa kaikki selity ongelmitta itämerensuomalaisiksi tai saamelaisiksi. 

Kaikkialla itämerensuomalaisten kielten nykyisillä puhuma-aluei lla on 
myös alkuperältään tuntematonta nimistöä. Kun uralilainen äännehistoria 
tunnetaan suhteellisen hyvin, olettaisi tällaisen nimistön saavan selityk- 
sensä kielihistoriallisten rekonstruktioiden avulla, jos se olisi peräisin ura- 
lilaisista kielistä. Onkin todennäköistä, että meillä on säilynyt nimistöä 
myös sellaisista kielistä, jotka eivät ole uralilaisia eivätkä indoeurooppalai- 
sia, mutta joita joskus on puhuttu Itämeren rannoilla. Tulevaisuus näyt- 
tää, voidaanko tällaisen nimistösubstraatin tutkimiseen löytää riittävästi 
materiaaleja ja ennen kaikkea riittävän luotettavia metodeja. 

Selvältä näyttää, että mahdollinen paleoeurooppalainen substraatti- 
nimistö itämerensuomen puhuma-alueilla on silti huomattavasti varhai- 
sempaa kuin Pohjois—Fennoskandian saamelaisalueella säilynyt esi-urali- 
lainen nimistö. Ilmeisesti tämä liittyy itämerensuomalaisen alueen uralilais- 
tumisen monivaiheisuuteen — ainakin Suomessa ja Karjalassa itämeren- 
suomalaista periodia edeltää saamelainen periodi. Itämerensuomen etelä- 
ryhmän osalta taas ei ole olemassa sellaista etymologista paikannimitutki- 
musta, joka auttaisi selvittämään mahdollisia itämerensuomalaisia edeltä- 
viä nimikerrostumia. 

Itämerensuomalaisten kielten synty ja esihistoria 

Itämerensuomalaisten kielten syntyhistoria kiinnostaa suomalaisia tavalli- 
sesti ennen kaikkea suomalaisten esihistorian kysymyksenä. Sen avulla 
pyritään vastaamaan kysymykseen, miksi suomen kieli on sellainen kuin 
se on, mistä se on tullut ja mikä on sen vanhin tunnettu alkuperä. 
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Suomen kielihistoria ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen 
lähtökohta itämerensuomalaisen kielialueen historian lähestymiseen. Mo- 
nessa tapauksessa suomen murteet ovat turhan ”keskimääräistä” itä- 
merensuomea ja samat piirteet esiintyvät muissakin itämerensuomalaisissa 
kielissä. Varhaisempia innovaatioita ja kielellisiä reliktejä voikin yhtä hyvin 
löytää itämerensuomalaisalueiden eteläisiltä ja itäisiltä reunoilta. 

Useista eri näkökulmista itämerensuomen esihistoriallista taustaa tar- 
kastelleet tutkijat ovat pitkään pitäneet selvänä, että suurin osa itämeren- 
suomalaisesta kielialueesta on uudisasutusaluetta, erityisesti suomen ja 
karjalan puhuma-alueet. Itämerensuomen muotoutumisen kysymyksiä tu- 
lee lähteä tarkastelemaan Suomenlahden ympäristöstä ja siellä keskiajan 
alussa vaikuttaneiden historiallisesti tunnettujen väestöryhmien asuma- 
alueiden taustasta. 

Suomalainen esihistoriantutkimuksen valtavirta on jo muutaman 
vuosikymmenen ajan pitänyt todennäköisenä, että Suomi on ollut kielelli- 
sesti uralilainen kivikaudesta alkaen. Tämän niin sanotun jatkuvuus- 
teorian mukaan kaikki keskeiset itämerensuomalaisten kielten indoeuroop- 
palaiset lainasanakerrostumat ovat syntyneet Itämeren rannoilla. Käsitys 
perustuu nykymuodossaan ennen muuta arkeologisten kulttuurien, kivi- 
kauden lopussa Keski-Venäjältä Suomeen levinneen kampakeramiikan ja 
samoihin aikoihin rannikoillemme saapuneen nuorakeramiikan eli vasara- 
kirveskulttuurin yhdistämiseen hyvin varhaista uralilaista ja indoeuroop- 
palaista kieltä puhuneeseen väestöön. 

Sekä kampakeramiikan että nuorakeramiikan esiintymisalue on kuiten- 
kin Suomen välitöntä ympäristöä huomattavasti laajempi. Siksi myös kieli- 
maantieteellisen kontaktialueen määrittämiseen liittyy useita vaihtoehtoi- 
sia ja jopa keskenään ristiriitaiselta näyttäviä näkökulmia. Kantaindoeu- 
rooppalaisia lainoja on indoeuropeistiikan näkökulmasta periaatteessa 
voitu omaksua uralilaisiin kieliin melkeinpä missä hyvänsä Mustanmeren 
ja Itämeren välillä. Kantabalttilaisia lainoja taas on hyvinkin ollut mahdol- 
lista saada Keski-Venäjällä, jossa baltit ovat paikoin asuneet keskiajalle 
asti; mainitaanhan varhaisissa venäläisissä lähteissä balttilaisperäiset gol- 
jadit samalla alueella, josta tunnetaan balttilaisperäistä nimistöä. Kaikista 
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lainakerrostumista germaanilainat edellyttävät kiistattomimmin kontakti- 
alueeksi Itämeren piiriä. 

Terho Itkosen (1972; 1983) muotoileman klassisen mallin mukaan itä- 
merensuomi oli varhaisessa vaiheessaan ollut jakautunut kolmeen murtee- 
seen, joista yhtä puhuttiin Suomenlahden pohjois- ja toista eteläpuolella, 
kolmatta Suomenlahden pohjukassa. Tämä 1970- ja 1980—luvulla kehitelty 
malli pyrkii valaisemaan itämerensuomalaisten kielten syntykysyrnyksiä 
olettamalla murreliittoa, jonka sisällä kielelliset vaikutteet olisivat voineet 
kulkea eri suuntiin. Se kuvaa hyvin itämerensuomalaisten kielten morfolo- 
gisia ja sanastollisia suhteita, ja esimerkiksi nykyisen suomen kielen kah- 
talainen tausta on parhaiten selitettävissä olettamalla kaksi erillistä inno- 
vaatiokeskusta, joiden tytärmurteet joutuivat tekemisiin Hämeen, Savon ja 
Pohjanmaan historiallisten maakuntien asutuksen etsiytyessä uusille seu- 
duille (Leskinen 1999). 

Sen sijaan voidaan kysyä, onko Itkosen antama areaalinen ja asutus— 
historiallinen tulkinta ainoa oikea. Itkosen mallin mukaanhan itämerensuo- 
malaisen kieliyhteyden olisi pitänyt säilyä suhteellisen pitkään eli toista 
tuhatta vuotta molemmin puolin Suomenlahtea. Itse asiassa malli ei ota 
kantaa siihen, miksi tämä yhteys ylipäätään katkesi. Itämerensuomalaisten 
kielten suhteellista läheisyyttä ei ole nähty jatkuvuusteorian ongelmana 
ennen kuin vasta aivan viime aikoina (Aikio & Aikio 2001 ). Ovathan itä- 
merensuomalaisten kielten väliset erot vain samaa luokkaa kuin noin 
2000—1500 vuotta sitten hajonneiden indoeurooppalaisten välikanta- 
kielten tytärkielten, esim. kantaslaavin tai kantagermaanin 

Pitkän, ajoituksia kauemmaksi menneisyyteen vieneen kauden jälkeen 
ollaan ilmeisesti nyt taas tulossa vaiheeseen, jossa kantasuomen hajoami- 
nen ja suomen kielen saapuminen Suomeen nähdään ainakin jossain mää- 
rin myöhempinä prosesseina kuin viime vuosikymmenien tutkimuksessa. 

Toinen asia, johon itämerensuomalaisen kielialueen historian yhtey- 
dessä, tulisi kiinnittää huomiota, on itämerensuomen puhuma-alueen sisäi- 
sen diversiteetin syntyminen. Edellä viittasimme siihen, että areaalilingvis- 
tisen innovaatiokeskuksen etsiminen on ollut oleellinen osa uralilaisen 
kantakielen puhuma-alueen paikantamista, eikä kantasuomen puhuma- 
alueen paikantamisen kanssa ole syytä toimia toisin. 
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Kantasuomen rekonstruoinnin kannalta tärkeää vepsää puhutaan itä- 
merensuomalaisen kielialueen äärimmäisellä itäreunalla. Vastaavasti etelä- 
viron murteissa on jälkiä vanhoista itämerensuomalaisia kieliä erottaneista 
äänteellisistä isoglosseista. Epäyhtenäisin itämerensuomalainen kielialue 
on Inkerinmaalla, jossa on puhuttu pienellä alueella monia erilaisia itäme- 
rensuomalaisia kielimuotoja. Areaalilingvistiikan aksioomien mukainen itä- 
merensuomalainen innovaatiokeskus tulisikin kenties rekonstruoida jon- 
nekin nykyisen Vlron itäpuolelle, mistä käsin sekä Inkerinmaan kielimuoto- 
jen että eteläviron ja vepsän leviäminen nykyisille alueilleen voitaisiin 
luontevimmin selittää. Tältä alueelta levinneiden ekspansioiden valossa 
saisi luontevan selityksensä myös Vienajoen vesistön itämerensuomalais- 
tyyppinen nimistö. 

Valitettavasti tämän alueen kielellisestä muinaisuudesta on kuitenkin 
monien toisiaan seuranneiden väestönsiirrosten ja venäläistymisen myötä 
varsin hankala saada luotettavaa tietoa. 

Lopuksi 

Missä ja milloin itämerensuomi on syntynyt ja sen eriytyminen omaksi 
uralilaiseksi kielimuodoksi on voinut tapahtua? Tämä on myös suomalais- 
ten esihistorian tuhannen taalan kysymys, johon on eri aikoina vastattu 
eri tavoin. Vastauksen helpottamiseksi kysymyksen voi pilkkoa osiin esi- 
merkiksi näin: Mitkä ovat olleet ne historialliset voimat, jotka ovat johta- 
neet mainittujen itämerensuomea muista uralilaisista kielistä erottavien 
muutosten tapahtumiseen? Entä missä on ollut sellainen maantieteellinen 
alue tai alueita, joilla nämä voimat ovat voineet vaikuttaa? 

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että kaikkien itämerensuomen syn- 
tyä selittävien teorioiden on kuvattava ainakin seuraavat seikat: itämeren- 
suomen läheinen sanastollinen ja morfologinen yhteys saamelaiskieliin, 
itämerensuomen yhteiset innovaatiot mordvalaiskielten ja permiläiskiel- 
tenkin kanssa, itämerensuomalaisten lainasanojen ikä ja maantieteellinen 
kontaktialue, itämerensuomen nykyinen areaalinen diversiteetti eli nykyis- 
ten itämerensuomalaisten kielten yhtäläisyydet ja erot sekä itämerensuo- 
malaiseksi katsottavan vanhan paikannimistön levikki eri alueilla. 
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Vaikka itämerensuomalaisten kielten muotoutuminen on suomalaisten 
etnohistorian kannalta keskeinen kysymys, ulottuu kysymyksen käsitte- 
lyyn tarvittavien kielellisten materiaalien levikki huomattavasti Suomen ja 
koko nykyisen itämerensuomalaisten alueen rajojen yli. Vaikka germaani- 
set kontaktit viittaavat itämerensuomalaisten varhaiseen olemassaoloon 
Suomenlahden ympäristössä, voidaan jotkin itämerensuomalaisten kielten 
synnyn kannalta keskeiset kielikontaktit parhaiten selittää olettamalla itä- 
merensuomalaisten kielten esimuotojen puhuma-alueen olleen ainakin 
osittain nykyisen itämerensuomalaisen alueen itä- ja kaakkoispuolella. Tä- 
hän suuntaan viittaavat myös monet esihistoriallisen ajan kulttuuriset vai- 
kutusaallot. 
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Simo Heininen 

Mikael Agricolan aid'nkieli 

Mikael Agricola syntyi Pernajan pitäjän Torsbyn kylässä Uudenmaan ran— 
nikkoseudulla. Näin kertoo Paavali Juusten piispainkronikassaan, joka on 
kirjoitettu parikymmentä vuotta Agricolan kuoleman jälkeen. Juusten ei 
mainitse Agricolan syntymävuotta, ja tuskin hän sitä tiesikään. Epävar- 
muus syntymäajasta oli keskiajan lopulla ja vielä pitkään uudella ajallakin 
normaalia; ainoastaan ruhtinashoveissa vaivauduttiin merkitsemään muis- 
tiin perillisten syntymäajat. Mikael Agricolan syntymävuosi onkin päätel- 
ty hänen myöhempien vaiheittensa perusteella. Yleensä on päädytty vuo- 
siin 1508—1510. 

Syntymäpaikasta olemme paremmin perillä. Pernaja käsitti keskiajan lo- 
pulla emäpitäjän lisäksi nykyiset Artjärven, Myrskylän, Anjalan, Liljenda- 
linja Lapinjärven pitäjät sekä Loviisan kaupungin. Pernaja oli aluksi Por- 
voon kappeli, mutta se tunnetaan itsenäisenä seurakuntana jo vuodesta 
1360. Niin sanotun Pernajan mestarin rakentama nykyinen harmaakivi- 
kirkko valmistui 1440-luvun alkupuolella. Sen suojeluspyhimys on arkki- 
enkeli Mikael, jonka mukaan myös tunnetuin pernajalainen sai nimensä. 
Kirkkoa vastapäätä on nykyään Agricolan patsas, jossa on teksti ”Suo- 
men uskonpuhdistaja, tämän seudun poika”. Patsas on kopio Emil Vikströ- 
min monumentista, joka pystytettiin Viipuriin 1908 mutta joka katosi talvi- 
sodan loppuvaiheissa. 



148 Simo Heininen 

Agcicolan suku ja kotipaikka 

Agricolan kotikylä Torsby sijaitsee Pernajanlahden itärannalla pari kilo- 
metriä kirkolta luoteeseen. Kylässä oli ensimmäisen, vuonna 1543 laaditun 
veroluettelon mukaan viisi verotilaa. Agricolan kotitila on nykyisen Tors- 
byn maakirjatalo numero 1. Se on saanut Sigfrids-nimensä Agricolan sisa- 
renpojan, vuonna 1634 kuolleen nimismies Sigfrid Maununpojan mukaan. 
Kyseessä oli yhden manttaalin verotila, niin varakas, että talossa voitiin 
pitää käräjiä. Talon pihalla on pernajalaisten vuonna 1914 pystyttämä 
muistokivi, jonka ruotsinkielinen teksti kertoo, että Agricola on syntynyt 
Torsbyssä, kuollut 9. huhtikuuta 1557 ja haudattu Viipuriin. 

Juusten ei mainitse Agricolan isän nimeä, mutta se käy ilmi jo ensim- 
mäisestä Agricolalta säilyneestä kynänjäljestä. Turussa vuonna 1531 os- 
tamaansa Lutherin postillaan hän on kirjoittanut nimensä muotoon 
Michael Olaui Agricola, ja sama nimi on seuraavana vuonna ostetun 
kirjan nimiölehdellä sekä kahden Wittenbergistä 1537 ja 1538 kirjoitetun 
kirjeen alla. 

Torsbyn Olavi, Agricolan isä, kuoli 1540-luvun alussa. Häneltä jäi leski 
sekä neljä täysikasvuiseksi ehtinyttä lasta. Mikael oli näistä ainoa poika. 
Sisaret ovat jääneet äidin tavoin nimeltään tuntemattomiksi. Äidin tiede- 
tään kuolleen vuoden 1550 tienoilla. Seuraavan vuoden tammikuussa Sa- 
vonlinn an vouti Klemetti Henrikinpoika Krook, joka oli naimisissa perheen 
vanhimman tyttären kanssa, myi vaimonsa perintöosan Mikaelille. Maiste- 
ri Mikael oli tähän aikaan korkea kirkonmies eikä voinut palata kotitilal- 
leen. Niinpä Torsbyn tilaa hoiti vuodesta 1554 keskimmäisen sisaren mies 
Tuomas Laurinpoika ja hänen kuoltuaan 1573 nuorimman sisaren mies 
Mauno Jönsinpoika. Tämän kuoltua vuoden 1592 tienoilla tila jäi hänen 
pojalleen Sigfrid Maununpojalle, jonka mukaan talo on siis nimetty. 

Oliko Agricolan äidinkieli suomi vai ruotsi? 

Puhuttiinko Mikaelin kotona suomea vai ruotsia? Mikä oli kirjakielemme 
isän äidinkieli? Tästä on keskusteltu paljon ja kiivaasti, varsinkin kielitais- 
telun aikoihin 1900-luvun alkupuolella. Yksimielisyyteen ei ole päästy. 
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Kysymys Agricolan äidinkielestä oli esillä Pernajassa Agricolan päivä- 
nä 1984. Osmo Ikola, juuri emerituksen asemaan päässyt Turun yliopiston 
suomen kielen professori, esitelmöi aiheesta ”Agricolan kielenkäytön läh— 
tökohdat ja vaikutukset”. Hänen kollegansa, niin ikään emeritus Kauko 
Pirinen, merkittävä kirkkohistorioitsija, puhui aiheesta ”Mikael Agricola, 
Pernajan poika”. Fennisti ja historiantutkija käsittelivät kumpikin kysy— 
mystä Agricolan äidinkielestä ja antoivat siihen eri vastauksen. 

Pirinen rajasi ongelman seuraavasti: 

Agricola oli ruotsinkielisen Pernajan kasvatti, mutta keskeisen osan hänen 
elämäntyöstään muodosti suomenkielisen kirjallisuuden luominen, jolla alalla 
hän on saanut suomen kirjakielen perustajan kunnianimen. Miten tämä oli 
mahdollista? 

Aluksi tässä ei nähty mitään ongelmaa. Havaittiin Agricolan kielenkäytön 
monet ruotsalaisuudet [— —] ja pääteltiin, että Agricola ruotsinkielisenä osasi 
vain puutteellisesti suomea. Sitten kielimiesten käsitykset muuttuivat. Ha- 
vaittiin, miten hyvin Agricola sentään hallitsi suomen kielen ilmaisukeinot ja 
sanavarat. Heikki Ojansuu päätteli tämän johdosta, että Agricolan äidinkielen 
täytyi olla suomi. Ojansuu havaitsi hänen kielessään eräitä itäsuomalaisuuk- 
sia, joiden hän katsoi olevan lähinnä Kymenlaakson murretta. Agricolan ruot- 
sinkielisen kotiseudun tuottaman ongelman ratkaisuksi hän esitti, että siellä 
1500-luvulla oli myös suomalaista asutusta. Tätä väitettään hän tuki sellaisilla 
pemajalaisilla paikannimillä kuin Särklaks ja Sarvlaks, jotka ovat suomalaista 
alkuperää. 

Myös Ikola selosti omassa esityksessään Ojansuun käsitystä siitä, 
että Pernaja oli 1500-luvulla huomattavalta osalta suomenkielinen paikka- 
kunta. Ikolan mukaan perusteina olivat paikannimistö (jonka todistusvoi- 
ma on hänen mukaansa kylläkin sittemmin asetettu kyseenalaiseksi) sekä 
se, että Agricolan kanssa oli ollut Wittenbergissä opiskelemassa pari muu- 
takin suomen kielen taitoista pernajalaista. Seudun suomenkielisyyteen 
viittaa myös se, että Pernajaan rakennettiin 1600—luvulla suomenkielisiä 
varten oma puukirkko. 

Asutushistorian mukaan Pernaja oli siten 1500-luvulla huomattavalta 
osin suomenkielinen paikkakunta. Ojansuulla oli muitakin todisteita Agri- 
colan äidinkielestä, nimittäin itäsuomalaisuudet, kielenkäytön sujuvuus ja 
joustavuus, merisanaston kehittyneisyys, mikä osoitti Agricolan oppi- 
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neen suomea meren tuntumassa, hänen kielensä runsasmuotoisuus ja sa- 
nanlaskujen käyttäminen. Agricolan svetisismit voitiin selittää käännös- 
tekniikasta johtuviksi. 

Ja vielä: jos Agricola olisi ollut äidinkieleltään ruotsalainen, hän olisi ainoa 
uskonpuhdistaja, joka olisi kääntänyt Raamattua muulle kuin omalle äidinkie- 
lelleen. Tämä olisi ollut sikälikin luonnottomampaa, kun tiedetään, että hänen 
wittenbergiläisten opiskelutoveriensa joukossa oli hyviä suomen kielen taita- 
jia. 

Selostettuaan näin Ojansuun käsityksiä Ikola siteeraa Rapolan kantaa 
vuodelta 1933: 

Varovaisellekin kannalle asettuen voidaan pitää todennäköisenä, että Mikael 
Agricola on lapsuudestaan asti tuntenut suomen kielen, olkoonpa, että hän 
sen ohella myöskin on osannut ruotsia kuten niin monet kielirajalla kasvaneet 
lapset 

Ikola. sanoo uskaltavansa ottaa vielä selvemmän kannan. Agricolan 
esipuheista nimittäin näkyy, että hän katsoo kuuluvansa suomalaiseen, 
suomenkieliseen kansaan. Esimerkiksi Uuden testamentin alkupuheessa 
hän sanoo: ”Nyt ette temen Maan kieli oli ennen neite aicoija, iuri wähe, ia 
lehes ei miteken kirioisa eli pockstauisa prucattu taicka harioitettu.” Olisi- 
kohan hän käytänyt suomen kielestä sanontaa ”tämän maan kieli”, jos hän 
itse olisi lukeutunut ruotsinkielisiin? Weisut ia Ennustoxet -teoksen alku- 
runossa hän edelleen sanoo: ”Ellei Me Somalaiset szaa. Prentettu coco 
Biblia. Ette me olema Kieuhet sangen.” Me suomalaiset -ilmaus viittaa 
selvästi suomenkielisiin. 

Ikola tulee seuraavanlaiseen lopputulokseen: 

Kaikkien edellä mainittujen seikkojen perusteella pidän erittäin todennäköise- 
nä, että Agricola on oppinut suomen kielen lapsuudenkodissaan. Koti saattoi 
olla suomenkielinen tai mahdollisesti kaksikielinen, mutta joka tapauksessa 
Agricola näyttää pitäneen itseään suomenkielisenä. Hyvin mahdollista tieten- 
kin on, että hän oppi myös ruotsin kielen jo lapsuudessaan Pernajassa. 

Ikolan näkemys perustuu puhtaasti fennistiseen tutkimusperintee- 
seen, jonka peruskivenä on Ojansuun käsitys Pernajasta ”huomattavalta 
osalta suomenkielisenä paikkakuntana”. 
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Pirinenkin ottaa esitelmässään kantaa tähän lähtökohtaan. Selostet- 
tuaan, kuinka Ojansuu tuki väitettään edellä mainituilla Pernajan paikan- 
nimillä, jotka ovat suomalaista alkuperää, Pirinen jatkaa seuraavasti: 

Viimeksimainitussa kohdassa hän [Ojansuu] iski kirveensä kiveen. Uuden- 
maan rannikolla on runsaasti suomalaisperäisiä, usein ruotsalaiseen asuun 
vääntyneitä paikannimiä, mutta ne eivät ole todisteita lSOO-luvulle jatkunees- 
ta asutuksesta, vaan hämäläisten eränkäynnistä ja nautinnasta näillä seuduilla 
ennen ruotsalaisten asukkaiden tuloa. Sellaisia ovat Pernajan monet kylänni- 
met. Pernajan keskusseutu on epäilyksettä ollut 1500-luvulla ruotsinkielinen. 

Pirinen vetoaa kielirajasta 1930-luvulla tehtyyn Holger Wallénin väi- 
töskirjaan (jota Ikola ei mainitse lainkaan), jonka mukaan kieliraja kulki 
nykyisen Pernajan pohjoispuolella niin, että Lapinjärven Pukaro oli ruot- 
sinkielinen mutta sen pohjoispuolella olevat Kimonkylä ja Porlammi suo- 
menkielisiä. Myrskylässä raja kulki taas nykyisen kirkonkylän pohjoispuo- 
litse. 

Näin ollen pitäjän pohjoisosissa oli suomenkielisiä kyliä, ja kirkonkylän seu— 
dulla nähtiin suomalaisiakin käymäseltään. Jokunen saattoi esimerkiksi työ- 
hankkeiden vuoksi tänne muuttaakin. Mikael Agricolan kotikieli oli varmaan 
ruotsi, mutta täysin mahdotonta ei ole, että hän on joltakulta saattanut oppia 
suomea jo täälläkin. Yksi mahdollisuus saattaisi olla suomenkielinen äiti, mut- 
ta talonpoikaisen kansan keskuudessa lienee avioituminen yli kielirajan ollut 
varsin epätavallista. Viimeistään koulukaupungissaan Viipurissa Agricolalla oli 
tilaisuus oppia suomea. 

Asutushistorian perusteella Pirinen siis sijoittaa Agricolan ruotsinkie- 
liseen kotiin. Myöhemmin hän tekee vielä yhden varauksen. Agricolan 
suomi rakentui Turun seudun puheenparrelle, mutta siinä on nähty myös 
muita aineksia: 

Eräitä itäsuomalaisuuksia hän on varmaan tuonut mukanaan koulukaupungis- 
taan Viipurista. Mikäli voidaan sitovasti osoittaa, että Agricolan kielessä on 
aineksia myös Itä-Uudenmaan suomalaisseuduilla ja Kymenlaaksossa puhu- 
tusta murteesta, saa lisätukea se käsitys, että Agricolalla on jo kotiseudullaan 
ollut tilaisuus oppia suomea ja että hän jo varhain on ollut kaksikielinen. 

Omien alojensa johtavat professorit päätyivät siis kaksikymmentä 
vuotta sitten seuraaviin johtopäätöksiin: lkolan mukaan Agricolan koti 
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saattoi olla suomenkielinen tai kaksikielinen, ja hän piti ”hyvin mahdollise- 
na”, että poika oppi myös ruotsin kielen jo lapsuudessaan Pernajassa. 
Pirisen mukaan Agricolan koti oli ruotsinkielinen, mutta hän piti kuitenkin 
mahdollisena, että Agricola olisi jo kotiseudullaan oppinut suomea. 

Pirinen ei enää myöhemmin ottanut kantaa kysymykseen Agricolan 
äidinkielestä, eikä muillakaan historiantutkijoilla ole ollut hänen esityk- 
seensä mitään lisäämistä. Ikola on sen sijaan nähnyt aiheelliseksi palata 
asiaan. Hän julkaisi vuonna 1988 laajan artikkelin nimeltä ”Agricolan äi- 
dinkieli”. Siinä hän ottaa kantaa Pirisen esittämään asutushistorialliseen 
argumenttiin, jonka mukaan Pernajan keskusseutu olisi epäilyksettä ollut 
1500-luvulla ruotsinkielinen. Ikola ei missään sano, että kyse olisi kiistä- 
mättömästä tutkimustuloksesta, vaan hänen mukaansa ”tutkijoiden esittä- 
mien todisteiden ja päätelmien nojalla täytyy pitää todennäköisenä, että 
Pernajan keskusseutu Mikael Agricolan syntymän ja lapsuuden aikoihin 
oli valtaosaltaan ruotsinkielisen väestön asuttama”. 

Ikola liittää tähän kuitenkin varauksen. Hän on etsinyt Pernajan paikal- 
lishistoriasta kaikki siinä mainitut suomalaisiksi katsotut henkilöt, jotka 
ovat asuneet kielirajan eteläpuolella. Näitä henkilöitä on yhteensä kuusi, 
yksi 1400-luvun alusta, muut 1500-luvun lopulta. Ikola olettaa, että ”suo- 
menkielisiä on todennäköisesti ollut muitakin kuin ne, joista on suoranai- 
sia todisteita”. Lisätodisteena ovat jälleen Wittenbergissä käyneet Teitin 
serkukset ja Eerik Härkäpää, joiden tiedetään osanneen suomea. Lopputu- 
lokseksi asutushistorian arvioinnista jää Ikolan mukaan seuraavaa: 

Näyttää todella siltä, että Pernajan keskusseutu, jossa Torsbyn kylä sijaitsi, 
oli 1500-luvun alkupuolella pääosin ruotsinkielistä. Toisaalta on kuitenkin 
osoitettu, että kielirajan eteläpuolella on ollut niihinkin aikoihin joitain suoma- 
laisia perheitä, maanomistajinakin. 

Sen, että Agricolan koti kuuluu näihin poikkeuksiin, Ikola perustelee 
seuraavalla argumentaatiolla: 

Kun kerran on muita seikkoja, jotka puhuvat vahvasti sen puolesta, että Agri- 
cola oppi suomen kielen jo Pernajassa, on pidettävä mahdollisena, että hänen 
vanhempansa olivat suomenkielisiä tai että ainakin jompikumpi heistä oli suo- 
menkielinen. 
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Ikola ei missään kohtaa pidä edes teoreettisesti mahdollisena, että mo- 
lemmat vanhemmat olisivat olleet ruotsinkielisiä. Toki ruotsinkielinen ym— 
päristö on sekin vaikuttanut: 

Kun toisaalta ympäristö oli enimmäkseen ruotsinkielistä, lienee todennäköis- 
tä, että hän joka tapauksessa oppi ruotsia jo Pernajassa. 

Loppupäätelmissään Ikola vielä kertaa: 

Oikeastaan olisi parempi olla tässä yhteydessä puhumatta äidinkielestä. Pidän 
todennäköisenä, että nuori Mikael oli kaksikielinen lapsi, joka jo Pernajassa 
eläessään, ennen koulutielle lähtöään, osasi sekä suomea että ruotsia. Tuskin 
on mitään keinoa, jolla voitaisiin varmasti ratkaista, kumman kielen hän ensik- 
si oppi, eikä sillä ole suurta merkitystäkään. 

Mikäli Ikola olisi lopettanut artikkelinsa tähän, olisi hän päässyt lähes 
samoihin johtopäätöksiin kollegansa Pirisen kanssa, mutta Ikola jatkaa 
esitystään ja palaa entiselle kannalleen: 

On pidettävä mahdollisena, että hänen kotinsa oli kaksikielinen, mutta toden— 
näköisempää mielestäni kuitenkin on, että pääasiallinen kotikieli hänen lap- 
suudenkodissaan oli suomi. 

Perusteluiksi Ikola esittää jälleen Agricolan suomen kielen taidon sekä 
sen, että tämä näyttää pitäneen itseään suomenkielisenä. Lopuksi Ikola 
tekee pienen myönnytyksen ruotsin suuntaan: ”Tästä kaikesta huolimatta 
on mahdollista, että jompikumpi hänen vanhemmistaan oli äidinkieleltään 
ruotsalainen.” Lopuksi Ikola vielä toteaa, että ruotsalaisuuden puolesta 
puhuvat todisteet ovat liian heikkoja verrattuna niihin seikkoihin, jotka 
puhuvat hänen kantansa puolesta. 

Näin Ikola on käytyään läpi Pirisen tuomat asutushistorialliset argu- 
mentit päätynyt täsmälleen samaan lopputulokseen kuin silloin, kun hän 
ei näistä argumenteista mitään tiennyt. Kun Pirinen lähtee siitä, että umpi- 
ruotsalaisella seudulla puhuttiin ruotsia ja suomi opittiin myöhemmin, on 
Ikolan lähtökohtana se, että Agricolan kotona joka tapauksessa puhuttiin 
suomea ja — koska perhe asui ”pääosin” ruotsinkielisellä seudulla — poika 
mahdollisesti oppi myös ruotsia. 
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Ikola siis sivuuttaa ja turhentaa asutushistoriallisen evidenssin. Tosin 
hän sanoo, että asutushistoria, ”johon historiantutkijat ovat ensisijaisesti 
vedonneet, on tietenkin otettava huomioon”, mutta hän ei kuitenkaan ota 
sitä huomioon. Ratkaisevaa on Ikolan mielestä se, että Agricolan kielessä 
on piirteitä, jotka on todennäköisesti omaksuttu Pernajan lähellä puhu- 
tuista kaakkoishämäläisistä murteista. Tällaisia piirteitä hän luettelee run- 
saasti. 

Kysymys kuuluu: voiko näistä piirteistä tehdä sen johtopäätöksen, 
että ne periytyvät Agricolan lapsuudesta? Tai voiko yleensä aikuisiän 
kielitaidosta päätellä äidinkielen? 
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Jubilaarin jälkisana pääsiäisenä 2005 

On tapana, että lahjahevosen suuhun ei katsota. Lahja otetaan vastaan 
sellaisena kuin se on ja kiitetään. Tämän kirjan toimittajat ovat kuitenkin 
toivoneet, että jubilaari asettuisi dialogiin kirjoittajien kanssa. Tällä tavalla 
jatketaan toimintatapaa, joka noudatettiin jo toukokuussa 2004, kun tämän 
kirjan artikkelit esitettiin Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen ke— 
vätseminaarissa suullisesti. 

Dialogi tuntui silloin paljon helpommalta kuin nyt. Silloin ajatuksensa 
saattoi esittää äkkiä ja lonkalta eikä jälkipolville jäänyt todisteita. Nyt, kun 
esitykset ovat viimeisteltyinä artikkeleina paperilla, kommentointi on pal- 
jon haasteellisempaa: pitäisi sanoa jotain viisasta. 

Mutta paineet sikseen. Olen joutunut kirjoittamaan kommenttini suh- 
teellisen nopeasti laitoksen kevät- ja muiden kiireiden keskellä, ja olen 
tehnyt ne melko vapaalla kädellä. Tämä tarkoittaa, etten esimerkiksi ole 
kaivanut lähdeviitettä jokaiseen sellaiseen kohtaan, johon se tieteellisen 
kirjoittamisen periaatteiden mukaan kuuluisi. Olen myös esittänyt joitakin 
sellaisia arveluja ja epäilyjä, joiden kunnolliseen perustelemiseen olisi 
omistettava koko lailla toistaiseksi tekemätöntä tutkimusta. Niiltä osin pi- 
dätän oikeuden muuttaa vastaisuudessa mieltäni. Esitän sanottavani sa- 
massa järjestyksessä kuin kirjoitukset ovat tässä kokoelmassa. 

Olen ainakin melkein vilpitön kun sanon, että tämä kirjantekoaie tuli 
minulle yllätyksenä. Puhumattakaan siitä, että se tuli pyytämättä. Aihepii- 
riltään kirja on minulle läheinen ja miellyttävä. Lämmin kiitos kirjoittajille ja 
toimittajille! 

* * * 
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HEIKKI PAUNOSEN olen tuntenut nelisenkymmentä vuotta. Olimme opiske- 
lutovereita kuusikymmentäluvun puolimaissa, ja jouduimme sitten töihin 
professori Terho Itkosen assistenteiksi. Tehtävänämme oli osallistua nyt 
jo kunnianarvoisan iän saavuttaneen Muoto-opin arkiston pystytykseen, 
kenttäkeruiden organisointiin ja varhaisiin kenttäkeruihinkin. Työ alkoi ke- 
väällä 1967. 

Arkistoon liittyvien tehtäviemme lisäksi saimme väitöskirjan aiheet. 
Heikki kirjoitti monikon genetiivin variaatiosta suomen murteissa ja sai 
kirjansa valmiiksi paljon ennen minua, vuonna 1974. Minun aiheenani oli 
itämerensuomen historiallinen johto-oppi. Heikin väitellessä minä olin 
suomen kielen lehtorina Petroskoin yliopistossa ja opettelin venäjää. 

Väitöskirjan jälkeen, Heikki suunnisti uudelle alalle, sosiolingvistiik- 
kaan. Ala oli syntynyt Yhdysvalloissa 1960-luvulla vastavaikutuksena 
strukturalistispohjaisille kieliteorioille, joissa kielen muutokselle ja vaihte- 
lulle jäi kovin vähän tilaa. Valtalingvistiikan tavoitteena oli ennen muuta 
kielen rakenteen kuvaus, joten kuvauksen ulkopuolelle jäi kaikelle ihmis- 
kielelle ominainen vaihtelu. Kuvauskohteeksi otettiin ideaalisen kielen- 
käyttäjän ideaalinen kielijärjestelmä, sellainen, josta variaatio oli kitketty 
pois. 

Murteentutkijatkin olivat pitäneet variaatiota lähinnä epäpuhtautena. 
Etsittiin ”puhtaita” murteita ja uskottiin, että niitä on olemassa. Myös tätä 
kuvitelmaa vastaan sosiolingvistiikka nousi. Sosiolingvistien mielestä 
vaihtelulla oli keskeinen asema kielen elämässä, koska vaihtelun kautta 
kieli muuttuu. Tässä sosiolingvistiikka oikoi myös nuorgrammaatikkojen 
käsityksiä, nämä kun olivat ajatelleet, että varsinkin fonologinen muutos 
tapahtuu huomaamatta. Nyt oivallettiin, että kielen vaihtelu ei olekaan mi- 
tään epäpuhtautta, kuonaa, joka täytyy pyyhkiä pois ennen kuin päästään 
käsiksi ”oikeaan” kieleen, vaan se on usein merkki meneillään olevasta 
muutoksesta. 

Ehkäpä yksi syy Heikin alanvaihtoon dialektologiasta sosiolingvistiik- 
kaan olikin juuri tämä: kokemus osoitti herkeämättä, että ”puhtaat”, vaih- 
teluttomat kielimuodot olivat pelkkä illuusio. 

Heikin tähän kokoelmaan kirjoittama artikkeli perustuu osittain aineis- 
toon, joka kerättiin. käytännössä hänen johdollaan jo 1970-luvulla tutki- 
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mushankkeessa Nykysuomalaisen puhekielen murros. Jokaisen suoma- 
laisen yliopiston jokainen suomen kielen opiskelija tuntenee tämän hank- 
keen ainakin pääpiirteissään; Helsingin yliopistossa se esitellään jo en- 
simmäisenä opiskeluvuonna. Helsingin puhekielen osalta tutkimushanke 
sai jatkoa 1990-luvulla, jolloin kerättiin uusi aineisto samoilta informantti- 
ryhmiltä ja mahdollisuuksien mukaan samoilta informanteiltakin kuin 1970- 
luvulla. Näiden kahden eriaikaisen materiaalin valossa Heikki on tutkinut 
sitä, miten yhdessä aikatasossa ilmenevän sosiolingvistisen variaation 
tarjoama ennustus meneillään olevasta kielen muutoksesta (näennäisajas- 
sa tapahtuva muutos) on toteutunut, kun kieltä tutkitaan vastaavalla ta- 
valla myöhemmin (reaaliajassa tapahtunut muutos). Helsingin puhekielen 
osalta reaaliaikaista muutosta kuvastavien tutkimusaineistojen aikaväli on 
siis 20 vuotta. 

Kuten Heikin artikkeli osoittaa, näennäisaikatutkimus ennustaa melko 
hyvin muutoksen kulkusuunnan, mutta reaaliaikatutkimus paljastaa silti 
ilmiöitä, joita näennäisaikatutkimus ei kykene ennustamaan. Näkyviin tu— 
lee myös se, miten arvaamattomia ovat yksilöiden kielelliset ratkaisut, 
vaikka ryhmänsisäiset keskiarvot etenevätkin odotuksen mukaiseen suun- 
taan. 

*** 

PENTTI LEINO on pitkäaikainen työtoverini suomen kielen laitoksessa. Pent- 
ti on toiminut parisenkymmentä vuotta laitoksen esimiehenä ja saanut ai- 
kaan valtavan muutoksen laitoksen tieteellisessä profiilissa ja työsken- 
telytavoissa. Siinä yhteydessä olemme käyneet lukuisia, välillä kiivaitakin 
keskusteluja eri asioista, usein kielentutkimuksen suuntauksista ja varsin- 
kin kielihistorian asemasta niiden joukossa. 

Pentti panee joskus sanoja toisen suuhun ja kommentoi sitten niitä. 
Nyt hän arvelee, että tulkitsisin hänen 11 muotoryhmää käsittävän aineis— 
tonsa loppu-*k:sta ennen muuta sen varassa, että ”foneemivalikoima on 
suppea ja mahdollisten yhdistelmien määrä siitä syystä rajallinen”. 

Kyllä foneemivalikoimakin asettaa ehtojaan, kun muotoaineksia luo- 
daan. Mutta myöhäiskantasuomen loppu-*k:ta koskevat esimerkit viittaa- 
vat muuhunkin. 
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Pentti on oikeassa, kun sanoo, että kielenpuhuja nikkarin tavoin ”jou- 
tuu uuden haasteen edessä penkomaan vanhoja varastojaan ja ottamaan 
sieltä löytyviä tarvikkeita uusiokäyttöön”. Suuri osa loppu-*k:n muinai- 
sista käyttötavoista on perustunut juuri uusiokäyttöön. 

Useissa Pentin luettelemissa muotoryhmissä on *-k siksi, että on tar- 
vittu latiivin tunnusta. Selvimpiä tapauksia ovat tietysti varsinaiset latiivit 
(*look, *sinnek), mutta latiivisuuden motivoima *-k on myös ainakin I 
infinitiivissä, prolatiivissa ja abessiivissa. Lisäksi eri adverbijohdinten *k:t 
(*kovastik, *pitkältik, *ääneitik, *mikälik) perustuvat todennäköisesti 
latiivimerkitykseen. 

Yksi ryhmä sananloppuisia *k-morfeemeja voidaan siis varustaa lei- 
malla ”latiivi”. Yhteistä lähtöä voivat olla myös (kielteisen) preesensin, 
imperatiivin yksikön 2. persoonan ja teonnimijohdosten *kzt. Varusta- 
kaamme tämä ryhmä leimalla ”deverbaalit *k—tapaukset”. Tässä ei tarvitse 
ottaa kantaa siihen, perustuuko esimerkiksi imperatiivin yksikön 2. per- 
soonan *-k teonnimijohdoksiin vai preesensmuotoihin (kumpaakin mah- 
dollisuutta on ajateltu) vai ovatko motivaatiosuhteet toiset. Riittää kun 
todetaan, että näissä kolmessa muotoryhmässä voi kaikissa olla ”sama” 
*-k. 

Samaten ”monikon merkki” monikon persoonapronomineissa ja omis- 
tusliitteissä (myös yks. ja mon. 3. persoonassa) ovat varmasti yhteistä 
perua, mutta on hämärän peitossa, liittyvätkö ne jotenkin latiivi- ja dever- 
baalitapauksiin. Mahdollisesti eivät. 

Komitatiivin *-k:ta en osaa yhdistää tältä istumalta mihinkään näistä 
ryhmistä. Olennaista on kuitenkin se, että sen lisäksi loppu-*k:n erilaisia 
käyttötapoja näyttäisi olevan vain seuraavat kolme: 1) deverbaali *-k, 2) 
latiivin *-k ja 3) monikon *-k. Kaikissa tapauksissa näyttäisi löytyvän 
merkitystekijä, joka motivoi *-k:n käyttöä näiden ryhmien sisällä. Mutta 
miten nuo kolme ryhmää liittyvät toisiinsa, on eri kysymys. Äänteellistä 
sattumaako — eli fomeenivaraston rajallisuutta? 

Samalla tavalla voidaan lähestyä eri muotoryhmien TA-ainesta. Myös 
sen käyttötavat ryhmittyvät likeisempien ja etäisempien motivaatiosuhtei- 
den varaan. Kausatiivijohtimen ja passiivin tunnuksen motivaatiosuhde 
on jokseenkin selvä vaikka TA:n osalta sekundaari; primaari on suhde 
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kausatiivijohtimen ITA ja passiivin pitemmän tunnuksen kesken (Lehtinen 
1984), ja hopea, häpeä, kipeä, korkea tyyppisten nominien *TA voi juon- 
tua partitiivin päätteestä, kuten on esitetty. I infinitiivin TA ei tällä tietoa 
liity kumpaankaan ryhmään, mutta Pentin luettelemista viidestä muotoryh- 
mästä tulee kuitenkin ”vain” kolme. 

Nämä ajatukset eivät liene yllättäviä. Olen vuosikymmenet yrittänyt 
osoitella, miten vanhat muoto- ja merkitysparit motivoivat uusia muoto- ja 
merkityspareja: kausatiivi ja refleksiivi passiivia, kontinuatiivi/iteratiivi ja 
imperfekti konditionaalia, denominaalit verbinjohtimet teonlaatujohtimia 
jne. Samojen seikkojen parissa askaroi nykyisin arvaamattomaan suo- 
sioon noussut kieliopillistumisen tutkimus, jonka eräisiin ajattelutapoihin 
minun on helppo asettua. 

Sitten translatiiviin. Syy siihen, että olen alkanut arvella tämän sijan 
taustaksi mieluummin ks-johdinta kuin kahden lati ivisuffiksin, *kzn ja *szn 
yhdistelmää, on fonotaktinen. Jälkimmäisen vaihtoehdon mukaanhan suf- 
fiksit olisivat liittyneet toisiinsa noin vain, ilman sidevokaalia, vaikka kum- 

pikaan ei muodosta tavua. (Tässä suhteessa ne siis poikkeavat ratkaise- 
vasti eksessiivistä ym.) Odottaisi jotain sen tapaista kuin ”'*-sek (vrt. illatii- 
vi *-sen, allatiivi *-len) tai edes *-kes. Sen sijaan vokaali on konsonantti- 
yhtymän perässä (*—ks V). 

Olisiko translatiivin loppu-e alkujaan ehkä sidevokaali, jota olisi käy- 
tetty liittämään ks—yhtymään possessiivisufflksi, ja siitä asemasta yleisty- 
nyt possessiivisuffiksittomaankin päätteeseen? Siis veljeks-e-ni —> *vel- 
jekse > veljeksi? Bartens (1999: 77) näyttäisi näkevän translatiivin se-ai- 
neksen kaikkiaankin jonkinlaiseksi possessiivisufiiksin vaatimaksi tilk- 
keeksi (*tayak mutta *tayakseni). Vokaali olisi siinä tapauksessa helppo 
tulkita latiivisen *s:n ja possessiivisufliksin väliseksi sidevokaaliksi. Mut- 
ta onko tämä todennäköistä? 

Fonotaktisilta ongelmilta vältytään, jos translatiivin päätteen lähtö- 
kohdaksi otetaan denominaali johdin *-ks V. Itämerensuomessa sitä edus- 
taa yksikön nominatiivissa ja konsonanttivartaloissa *-s(-) ja vokaalivar— 
taloissa *-kse-. Se seikka, että taivutuspäätteeksi on yleistynyt vokaali- 
vartaloinen *-kse (> -ksi), saa helpon selityksen siitä, että vokaalivarta- 
loista muotoa on tarvittu omistusliitteen yhteydessä. Omistusliitteen vai- 
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kutukseen joudutaan siis vetoamaan tässäkin selityksessä mutta nyt ta- 
valla, jolle löytyy rinnakkaistapauksia itämerensuomestakin. Translatiivin 
päätteen vokaalivartaloisuus on samanlainen omistusliitteisten muotojen 
välittämä yleistymä kuin esimerkiksi nykysuomalainen abessiivin pääte 
ttA pro tAx < *t'tAk. Nykysuomen muodossa laki-tta on siis abessiivin 
pääte, joka on syntynyt possessiivisufliksillisessa kontekstissa: lakitta- 
si, laki-tta-hen (» lakittaan) jne. Possessiivisuffiksittomassa kontekstis- 
sa on syntynyt murteissa tavallinen lakita (< *lakkiitak). 

Johdin esiintyy eräissä substantiiveissa, jotka sopivat merkityksensä- 
kin puolesta hyvin translatiivin lähtökohdaksi: aia'as, teräs, tervas jne. 
Aidashan on ”aidaksi”, teräs ”teräksi”, tervas ”tervaksi”. Tällaisesta pre- 
dikatiivitranslatiivista on lyhyt matka rakenteisiin tyyppiä ”tulla vanhak- 
si”, ”muuttua opiskelijanta maisteriksi”: olla-verbin rinnalle (suomessa 
sen suureksi osaksi syrjäyttäenkin) on tullut muutosverbi tulla, muuttua, 
jäädä jne. Translatiivi predikatiiviadverbiaalin sijana on tavallinen virossa 
ja esiintyy myös vepsässä, harvinaisena suomessakin: Ja tää on teille 
merkiksi: Seimessä lapsi makaapi (Virsikirja); Satehiksi päivän sappi, 
poua'iksi kuun kehä (sananl.). Mutta tietysti on kysyttävä, miten alkupe- 
räisiä ovat nämä suhteet. Mielenkiintoinen on varsinkin viro: mitä on ta- 
pahtunut viron essiiville, jonka asemesta predikatiiviadverbiaalina käyte- 
tään nykyisin translatiivia? Tottahan virossakin on joskus essiivi ollut, 
vaikka se on välillä melkein kadonnut ja elvytetty yleiseen käyttöön vasta 
1900-luvulla, tietoisen kielenhuollon keinoin. Jos näin on, niin on annetta- 
va piste tulosijateorialle: translatiivi predikatiiviadverbiaalina ei virossa 
ehkä heijastelekaan suoraan sijamuodon johdostaustaa, kuten yleensä kai 
ajatellaan. Timothy Riese (1993) on osoittanut, että translatiivi on useissa- 
kin suomalais-ugrilaisissa kielissä saanut myös essiivin limktioita, ja vi- 
rossa on hyvin voinut käydä juuri niin. Toisaalta saamessa essiivin edus- 
taja on saanut translatiivin iimktioita. Mutta joka tapauksessa: translatii- 
vin historian tutkimuksessa on otettava huomioon sen suhteet ”naapuri- 
sijoihinsa”, etenkin essiiviin mutta joltain osin myös partitiiviin ja ekses- 
siiviinkin. 

Jos translatiivi perustuu johtimeen, on tietenkin selitettävä, mistä on 
peräisin sen käyttö tulosijaisissa paikallissija-adverbeissa, ne kun eivät 
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siinä tapauksessa kelpaa translatiivin synty-ympäristöksi. Lokaalisten 
vertailumuotojen yhteydessä translatiivi on produktiivi (kauemmaksi, 
ylimmäksi), mutta muita translatiiviin perustuvia paikallissija-adverbeja 
suomessa näyttäisi olevan vain kolme: kauaksi, luokse ja taakse. Jälkim- 
mäiset kaksi ovat tarkkaan ottaen translatiivipohjaisia *k-latiiveja (*look- 
sek, *tayaksek), mutta murteissa on myös luoksi ja taaksi. Vertailumuoto- 
jen translatiivimuodoissa kehitys tarkoitusmerkityksestä tulosijamerkityk- 
seksi on helppo ymmärtää: esimerkiksi merkitys ”(siksi) kauemmaksi” on 
voinut muuttua merkitykseksi ”(sinne) kauemmaksi”. Suomen muiden 
translatiivisijaisten tulosija-adverbien merkityksen johtelu tähän tapaan ei 
tunnu onnistuvan, joten asia vaatii lisää selvittelyä. 

Jonkinlaisena evidenssinä tulosijamerkityksen sekundaariudesta voi 
pitää sitä, että mordvassa, jonka translatiivi muistuttaa vahvasti vastaavia 
substantiivijohdoksia, translatiivisijaiset tulosija-adverbit puuttuvat tyk- 
känään. Saamessa tilanne on epäselvä. 

Vahvaa kieltä tulosijapohjaisen selityksen puolesta puhuu sen sijaan 
Riesen (1992—1993) tutkimus, jossa kirjoittaja osoittaa, että varsin monissa 
suomalais-ugrilaisissa kielissä translatiivin iimktiossa käytetty sija on ke- 
hittynyt tulosijasta tai on tulosija. Näin on laita ainakin unkarissa, hantis- 
sa (ostjakissa), mansissa (vogulissa) ja komissa (syrjäänissä). Pääte pa- 
lautuu suomalais-ugrilaiseen *k— tai ”'fj-ainekseen. Tällaiseen laajaan ver- 
tailuun perustuu siis se Riesen lausuma, jota Pentti siteeraa. 

Tähän asti esittämäni tiedot tuntuisivat puhuvan vahvimmin sen puo- 
lesta, että translatiivin taustalla on tulosija, vaikka fonotaksi hiukan hier- 
tääkin. Mutta kuvassa on vuodesta 1989 lähtien ollut Juha Janhusen (to— 
sin erittäin varovasti muotoilema) ehdotus, joka tukee johdinalkuperää. 
Janhunen nimittäin osoittaa, että translatiivin päätteellä voi olla vastine 
samojedikielten predestinatiivisen deklinaation tunnuksessa *ta, mikä 
avaa mahdollisuuden, että translatiivin muotoaines on paljon vanhempi 
kuin aikaisemmin näytti: se voi periytyä suorastaan uralilaisesta kantakie- 
lestä. Jos näin on, alkuperäkysymyskin saa vastauksen: translatiivin pääte 
on syntynyt johtimesta, koska latiivin s on paljon myöhempää perua, vas- 
ta suomalais-volgalaista (sen iästä ks. esim. Osnovy 1974: 265; Bartens 
1999: 77). 
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En osaa arvioida, miten yksiselitteinen Janhusen tulkinta suomalais- 
ugrilaisen *ks-aineksen ja pohjoissamojedin *ta-aineksen äännevastaa— 
vuudesta on. Janhusen sanontaan jää väljyyttä, hän kun sanoo, että ”itä- 
merensuomen translatiivin pääte [— —] edellyttäisi todella samojedilaisella 
taholla vastinetta, joka olisi identtinen predestinatiivitunnuksen (*-ta) 
kanssa” (1989: 15). Mutta mitä muuta samojedin *ta voi edustaa? 

Merkitykseltään samojedikielten predestinatiivisen deklinaation tun- 
nus sopii erinomaisesti itämerensuomen translatiivin vastineeksi. Vaikka 
predestinatiivisen deklinaation morfologinen rakenne on kokonaisuudes- 
saan mutkikas, niin että tunnus voidaan tulkita sekä johtimeksi että päät- 
teeksi, päätteenä käytettyä tunnusainesta voitaisiin J anhusen mukaan hy- 
vin nimittää (paitsi determinatiiviksi myös) translatiiviksi ( 1989: 299). Joh- 
timena tunnuksen merkitys näyttäisi olevan , joksikin soveltuva” tai ”joksi- 
kin tarkoitettu”, mikä tuo sen erittäin lähelle suomen johdoksia aidas, vit- 
sas, teräs jne. Tästäkin Janhunen on huomauttanut (mts. 301). Vastaavan- 
laisia suhteita on myös mordvassa. 

Nykyisine tietoineni minun on kuitenkin pakko jättää kysymys transla— 
tiivin taustasta auki. Eli Pentti jää ilman ratkaisua, sen kummemmin nikka- 
rin kuin insinöörinkään tekemää. Tällaistahan tiede on: useat (useimmat?) 
ideat johtavat keskeneräisiin töihin. Mutta ehkä tutkimus voi vastaisuu- 
dessa valaista translatiivinkin taustaa tarkemmin. 

Lopuksi sananen nikkareista eli brikolööreistäl ja insinööreistä, joista 
Pentti aloittaa ja joihin hän myös lopettaa kirjoituksensa. En ole kyllä 01- 
lenkaan varma, että brikolöörit ja insinöörit olisivat niin erilaisia. Tai että 
heidän pitäisi olla. Insinööri, joka ei ole samalla nikkari, on luullakseni 
huono insinööri. 

Mutta Pentti haluaakin sanoa jotain kielihistorian tutkimusmenetel- 
mien kehitysasteesta. Siitä on puhuttu ennenkin. Pentin ilmiasennetta leimaa 
kyllä laupeus, mutta tarkemmin katsottuna hänen retoriikastaan paljastuu 
tuttuja asenteita. Siteeraan: 

' Oxford English Dictionary selittää brikolöörin näin: ”French bricoleur (C. Lévi-Strauss 
La Pensée Sauvage (1962) i. 26), spec. use of bricoleur < bricoler (see BRICOLAGE 
n.) + -eur -EUR. Cf. earlier BRICOLAGE n.] A person (esp. an artist an artist, writer, etc.) 
who constructs or creates something from a diverse range of materials or sources; the 
creator of a bricolage.” 
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”Insinöörillä ja ammattimiehellä on valmiit työkalut ja tarveaineet eteen 
tulevien työtehtävien hoitamiseen”, kun ”[n]ikkari eli bricoleur taas työs- 
kentelee käsin ja joutuu tyytymään niihin puutteellisiin välineisiin ja raa- 
ka-aineisiin, joita hänellä kulloinkin on ulottuvillaan.” Samaten 
”[s]trukturalistit ja heidän perillisensä kehittivät tiukkoja formalismeja, joi- 
den soveltaminen vaati kulloisenkin teorian sisäistänyttä ja sen työkalut 
hallitsevaa insinööriä tai mekaanikkoa. Nikkarista ei ollut niiden käyttäjäk- 
si.” Ja sitten tuomio: ” [— —] kielihistoria on edelleenkin paljolti bricola- 
gea; insinööritieteeksi sitä ei vielä ole pystytty puristamaan”. 

”Strukturalistit ja heidän perillisensä” kehittivät todellakin tiukkoja for- 
malismeja, mutta kielihistoriallista tutkimusta ne eivät vieneet paljon 
eteenpäin. Syy on luullakseni se, että formalismit olivat l i i a  n tiukkoja ja 
ohjasivat pitämään ihmiskieltä mekaanisempana kuin se onkaan. Kuvaa- 
vaa varhaisen generativismin asenteille oli esimerkiksi kielteinen suhtau- 
tuminen analogiaan, syynä muun ohessa se, ettei analogiamallia ole aina 
helppo määritellä aivan täsmällisesti (King 1969: 131). Morfologi ei kuiten- 
kaan voi mitenkään ohittaa analogiaa: sen jälkiä näkyy joka puolella. Ei 
myöskään ole ollut paljon järkeä jäädä odottamaan sitä, että generativistit 
pääsevät muiden kanssa sopuun teoriasta. Samantapaiseen ratkaisuun 
ovat päätyneet kognitiivisenkin kieliteorian edustajat, joihin myös Pentti 
kuuluu. Heille näyttää käyvän varsin samantyyppinen analogiakäsite kuin 
nuorgrammaatikoille aikoinaan (ks. Langacker 1987: 446; 1991: 48). —Ana- 
logia-ajattelun historiallisille lähteille pääsee esimerkiksi tutustumalla Her- 
mann Paulin klassisen teoksen Prinzipien der Sprachgeschichte lukuun 
5. 

Ja kyllähän kielihistorioitsijalla on monenlaisia työkaluja, hienoksikin 
hiottuja. Yksi on äännehistoria, jonka avulla tehdään jatkuvasti löytöjä, 
niin kuin tuo Janhusenkin. Vaikka metodeja on muitakin, vanhoja ja uusia, 
niin yksittäiskielten taakse pyrkivässä kielihistoriassa äännehistoria on 
välttämättömyys, sine qua non. Kielihistorioitsija, joka ei ota huomioon 
sitä, on yhtä luotettava kuin lentokoneinsinööri, joka ei ota huomioon 
painovoimaa. 



164 

Äännehistorian nostaa Penttikin nyt esiin mutta nimittää sitä raikkaasti 
”metodiseksi myllyksi”, johon (hänen mukaansa) ”kaadetaan nykykielen 
sanasto, ja mylly tuottaa siitä automaattisesti rekonstruktiot”. Tutkijan 
tehtäväksi jää vain viimeistely. Myös itämerensuomalais-mordvalaisen 
translatiivin *ks-aineksen tämä mylly on imaissut sisuksiinsa ja putkautta— 
nut ulos samojedin predestinaatiodeklinaation tunnuksen *-ta. 

Mutta ei äännehistoria ole mikään automaatti. Äännehistoriallisiin 
muutoksiin perustuvat sukukielten äännevastaavuudet eivät ole niin 
säännöllisiä, että niitä voitaisiin soveltaa johonkin tiettyyn etymologiaan 
mekaanisesti, ilman harkintaa. Ensi sijassa tämä ei johdu formalismien 
puutteesta, vaan kielenmuutoksen luonteesta. 

* * *  

TIINA ONIKKI-RANTAJÄÄSKÖ on entinen suomen kielen assistentti, nykyinen 
dosentti ja virkaansa vastikään nimitetty yliopistonlehtori. Hän väitteli 
vuonna 2001 teoksella Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilani]- 
maukset kielen analogisuua'en ilmentäjinä. Minulla oli kunnia kuulua 
Tiinan ohjaajakollegioon. Tiina on teoreetikko sanan parhaassa merkityk- 
sessä. 

Tiina on käsittänyt johto-opilliset ajatukseni siinä määrin oikein, etten 
löydä aihetta ryhtyä hänen esitystään oikomaan. Siispä kerron vähän siitä, 
miten tulin tekemisiin johto-opin kanssa ja millaiseksi olen alan kokenut. 

Alku oli sellainen, että sain gradutyön ja sittemmin väitöskirjan aiheek- 
si myöhäiskantasuomen ns. *AiöA-verbit ja niiden edustajat nykyisissä 
itämerensuomalaisissa kielissä (esim. suomen avata : avajaa, herätä : 
heräjää). Aihetta (näin kuulin perästä päin) oli ehdottanut pääaineen 
opettajalleni professori Terho Itkoselle itämerensuomalaisten kielten opet- 
tajani professori, sittemmin akateemikko Lauri Posti. Posti oli julkaissut 
aihepiiristä pikku artikkelin vuonna 1947, ja hiljaisena tavoitteena lienee 
ollut, että opinnäytetöissäni osoittaisin hänen esittämänsä selityksen oi- 
keaksi. Niin ei kuitenkaan käynyt. Gradu valmistui vuonna 1969 ja kymme- 
nen vuotta myöhemmin väitöskirja, mutta Postin teoria minun oli pakko 
hylätä. Karonkassa se ilmeni hiukan väkinäisinä puheina. 
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Lähemmäksi totuutta oli arveluissaan päässyt mielestäni venäläinen 
fennougristi D. V. Bubrih, mutta ajalle ja alalle tyypilliseen tapaan ilman 
kunnollisia perusteluja ja vaihtoehtojen punnintaa. Minä yritin perustella 
kantaani, mikä johti monimutkaisiin pohdintoihin tutkimani verbityypin 
monipolvisista johto-opillisista, kielimaantieteellisistä ja historiallisista 
suhteista. Kuva verbityypin kehitysprosessista valkeni hitaasti, monen- 
laisten kokeilujen ja harharetkien jälkeen, mutta sen pääpiirteisiin uskon 
vieläkin. Tutkimukseni tein siihenastisen fennistiikan ja fennougristiikan 
menetelmin, ja onnekseni ne soveltuivat tehtävään aika hyvin. Yksi onnis- 
tumisen edellytys oli, että tutkimani verbityyppi alaryhmineen oli enim- 
mäkseen epäproduktiivi, niin että tyypin kasvu eri kielissä oli tapahtunut 
hitaasti. Sillä perusteella sitä saattoi seurata, ja sillä perusteella oli mahdol- 
lista rekonstruoida eri-ikäisiä ryhmiä. On tunnettua, että produktiiveihin 
ilmiöihin vertaileva kielentutkimus ei hyvin tepsi. 

Se seikka, että tutkin epäproduktiiveja ilmiöitä, sai minut jatkossakin 
työskentelemään ns. perinnäisten menetelmien parissa. Kielitieteen uudet 
suunnat — 1970 ja l980-luku olivat generativismin ja sen sukulaisteorioi- 
den kulta-aikaa — eivät sanoneet minun kysymyksistäni mitään. Korvat 
punaisina ja välillä syvästi häveten kuuntelin puheita siitä, miten filologit 
kiinnittävät huomionsa ”harvinaisiin poikkeuksiin” eivätkä siihen, millai— 
nen kieli oikeasti on. Ne olivat ankeita vuosia, kuten Johanna Laaksokin 
tässä kokoelmassa muistuttaa (s. 94). 

Nykysuomalainen johto-opin tutkija ei ole saanut edeltäjiltään paljon- 
kaan valmista teoreettista perintöä. Alan esitykset ovat olleet enimmäk- 
seen johdinluetteloja, ja käsitykset alan keskeisistäkin yksiköistä, suhteis- 
ta ja ilmiöistä ovat jääneet hajanaisiksi. Ihan jokaista työkalua ei ole kui- 
tenkaan tarvinnut hankkia itse. Minulle tärkeäksi osoittautui johto-opilli- 
sen korrelaation ja siihen liittyvän merkitysvastakohdan käsite sellaisena 
kuin sen oli muotoillut ruotsalainen lappologi Israel Ruong vuonna 1943. 
Sitä selostaa Tiinakin katsauksessaan. (Vähän toisenlaisen korrelaation 
käsitteen on esittänyt Alpo Räisänen 1978.) Toinen keskeinen ajatus oli 
johto-opillinen motivaatio ja siihen liittyen kantasanan ja johdoksen suh— 
de (”johtoaskel”) johto-opin keskeisyksikkönä. Sen merkityksen opin ve- 
näläiseltä Elena Zemskajalta (1973). Johtoaskel ja motivaatiosuhde ovat 
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paljon muutakin kuin morfologiaa, vaikka suomen tapaisessa kielessä mor- 
fologia onkin keskeisesti mukana. 

Pragmatiikka tuli kuvioihin vuonna 1983, jolloin kuuntelin Auli Hakuli- 
sen sen alan peruskurssin. Se oli minulle suuri elämys: merkityksiin ja 
niiden motiiveihin pääsi nyt käsiksi paljon paremmin kuin ennen. Erityisen 
sovelluskelpoisiksi osoittautuivat Grieen muotoilemat keskustelun maksii- 
mit; niistä on ollut hyötyä esimerkiksi suomen ja saamen konditionaalin, 
itämerensuomen passiivin ja suomen superlatiivin kehityksen selvittelys- 
sä. Ja jos johdosten ja niistä kehittyneiden kieliopillisten ainesten merki- 
tyssuhteisiin oli aikaisemmin puututtu ”mieluummin yleisluontoisin viit- 
tauksin kuin yksityiskohtaisin perusteluin” (s. 82), niin nyt kävi ilmeiseksi, 
että suhteellisen yksityiskohtaisetkin perustelut olivat mahdollisia ja seli- 
tysten uskottavuuden kannalta suorastaan välttämättömiä. 

Ja sitten historiallisen morfologian tutkija tarvitsee myös äännehisto- 
riaa. Toki ymmärrän, että tähän kokoelmaan pariinkin. kohtaan (s. 63—64, 
76) ripustettu Rapola-sitaatti on otettava kevyenä haasteena, ehkä pikku 
irvistelynäkin. Mutta asiallisesti ottaen: kyvyttömyys käyttää äännehisto- 
riallista evidenssiä ei ole mikään ansio. 

Esimerkki: Nykyisin kai melko yleisesti hyväksytty käsitys itämeren- 
suomen passiivin kausatiivisesta alkuperästä (esim. Leino 2000: 623) lähti 
syntymään sen äännehistoriallisen havainnon perusteella, että eräissä 
karjalan kielen eteläisissä murteissa (Paatene, Repola) yhtymät *-eöe- ja 
*-e7e- olivat kehittyneet diftongin -ie- kautta diftongiksi -iA-. Oli siis ta- 
pahtunut diftongin avartuminen, karjalan noissa murteissa epäodotuksen— 
mukainen äännekehitys. Muutos on vähäinen ja epädramaattinen, mutta 
se antoi mahdollisuuden torjua siihenastinen käsitys, että myöhäiskanta- 
suomessa olisi ollut refleksiivijohdin *-TA-, joka olisi säilynyt refleksiivi- 
senä vain noissa eteläkarjalan harvinaisissa johdoksissa mutta josta kui- 
tenkin olisi kehittynyt itämerensuomen passiivin lyhempi tunnus. Niin oli 
ajateltu 1920-luvulta lähtien. Äännehistoria teki nyt mahdolliseksi tulkita 
tuo mukamas TA:n edustaja tunnetun refleksiivijohtimen T E :n edustajaksi, 
mikä muutti passiivin taustana olevan johto-opin kerrassaan toiseksi. 
Matkaa passiivin synnyn kokonaiskuvaan oli toki vielä pitkästi, mutta 
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ilman tuota äännehistoriallista havaintoa matkaan ei olisi kannattanut läh— 

teä ensinkään. (Ks. tarkemmin esitystäni 1984: 10—11.) 

* * *  

JOHANNA LAAKSO väitteli itämerensuomen johto-opista vuonna 1990. Mi- 
nulla oli kunnia olla hänen vastaväittäjänään. Nykyisin Johanna on Wie- 
nin yliopiston fennougristiikan professori. 

J ohannakin on muotoillut kirjoituksensa loppuun kaksi kysymystä. Tai 
oikeastaan kysymyksiä on vain yksi; toinen on ehdotus. Mutta aloitan 
kysymyksestä. Siis mitä seuraa toisaalta kieliopillistumisen teorialle, toi- 
saalta johdon ja taivutuksen asemalle kielen morfologisessa kuvauksessa 
siitä, etteivät johdon ja taivutuksen diakroniset suhteet ole selkeästi ku- 
vattavissa fuusion kasvamiseksi niin kuin kieliopillistuminen muuten? 

Seuraa muun muassa se, että fuusion kasvu ei sinänsä konstituoi kieli— 

opillistumista. Morfeemien fuusiota tapahtuu ilman kieliopillistumistakin, 
kuten esimerkiksi monet yhdyssanat ja yhdyssanoiksi muuttuneet sanalii- 
tot osoittavat: vanhurskas periytyy sanaliitosta *vayan hurskas, ja määri- 
teosa edustaa siis adjektiivin vaka genetiivimuotoa. Kiuas pohjautuu 
SSA:n mukaan yhdyssanaan kivikota. Läpinäkyvämpiäkin tapauksia on: 
mailma on vain pykälää fuusioituneempi kuin maailma. Mutta kenenkään 
mieleen tuskin tulee tulkita näitä tapauksia kieliopillistumiseksi. 

Ja päinvastoin: monet kieliopilliset muodot ovat syntyneet ilman min- 
käänlaista iiiusiota. Vaikka englannin ”selkää” tarkoittava substantiivi 
back on saanut adverbikäyttöä (back to the future), sen äänneasu on 
säilynyt ennallaan. Äänteellisesti hyvin säilyneitä ovat myös monet suo- 
men taivutusainekset (mutta eivät kaikki). Kun (kuratiivi)kausatiiveja muo- 
dostava T TA sai käyttöä passiivin tunnuksena, mitään fuusioon viittaavaa 
ei tapahtunut, vaan esimerkiksi verbin lukea passiivin 1. partisiippi luetta- 
va on tunnuksen suhteen täsmälleen samanlainen kuin verbin luettaa ak- 
tiivin l .  partisiippi luettava. Olkoon tämä esimerkkinä johdosperäisestä 
taivutuskategoriasta. Taivutusainesten kombinaatioon perustunevat esi- 
merkiksi sisäpaikallissijamme inessiivi ja elatiivi, joiden päätteet -ssA ja -stA 
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ovat syntyneet s:n ja vanhojen paikallissijapäätteiden -nA ja —TA kombi- 
naatiosta. Elatiivissa alkuperäiset ainekset ovat yhä jäljellä sellaisinaan, 
mitään ei ole tapahtunut. Inessiivimuotojen -ss- perustuu tosin assimilaa- 
tioon (*-snA > -ssA), mutta se lienee tapahtunut suhteellisen myöhään 
eikä liity varsinaisesti kieliopillistumiseen. 

Morfeemien ihusio ja kieliopillistuminen eivät siis liity välttämättä toi- 
siinsa, vaikka fuusio onkin monissa kielissä tavallinen kieliopillistumisen 
seuralainen, etenkin sellaisissa kielissä, joissa kieliopilliset muodot kehit- 
tyvät yleensä lekseemeistä. Kieliopillistumisen lähteet eivät siis ole kaikis- 
sa kielissä samat, vaan on olemassa kielitypologiaan perustuvia eroja. Sil- 
loinkin Hiusio perustuu mieluummin painottomuuteen ja frekvenssiin kuin 
kieliopilliseen merkitykseen. Kieliopillistumisessa ei yleensäkään tapahdu 
mitään sellaista ainutlaatuista, mitä kielessä ei tapahdu muutenkin, vaan 
kaikki kieliopillisten muotojen ja rakenteiden syntyyn liittyvät prosessit 
(paitsi fuusio myös reanalyysi ja esim. merkityksen ”kalpeneminen”) esiin- 
tyvät muissakin yhteyksissä. (Ks. esim. Campbell 1998: 241—242.) 

Mitä sitten tulee ajatukseen luopua kokonaan johdon ja taivutuksen 
erottamisesta, niin sitä vastustan. Johtimet muodostavat prototyyppisesti 
lekseemejä ja taivutusainekset kieliopillisia muotoja. Ero näkyy muun 
muassa morfotaksissa (kuten Johanna mainitseekin). Näiden kategorioi- 
den rajat ovat osittain kyllä liukuvia ja ”vuotavia”, mutta se on kielelle 
ominaista kaikkiaankin. Se ei ole mikään syy luopua keskeisestä kategori- 
aalisesta erottelusta. Ylimalkaan kieliopillistuminen on mahdollista vain 
jos kielellisten kategorioiden rajat vuotavat. Saman kieliaineksen siirtymi- 
nen kategoriasta toiseen olisi muuten mahdotonta. 

* * *  

RlHO GRUNTHALnN olen tutustunut toimiessani muutamaan otteeseen itä- 
merensuomalaisten kielten professorin sijaisena, viimeksi v. 1993—1994. 
Riho oli silloin assistentti. Nyt hän on alan tuore professori yliopistos- 
samme. Onneksi olkoon! JANNE SAARlKlVl on puolestaan lupaavimpia et- 
nohistorian tutkijoitamme. Hänen erikoisalaansa on paikannimistö, ja hän 
on herättänyt huomiota vakuuttavana Pohjois-Venäjän itämerensuomalai- 
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sen ja saamelaisen substraattinimistön selvittelijänä. Hänessä on myös 
harvinaiseksi käynyttä tutkimusmatkailijan henkeä. 

Parin kolmen viime vuosikymmenen kiehtovimpia hankkeita Suomen 
kielen esihistorian tutkimuksessa ovat olleet yritykset kielihistorian ja ar- 
keologian yhteen sovittamiseksi. Siinä onkin päädytty suureen harmo- 
niaan, niin että ainakin tyypillisestä kampakeramiikasta lähtien ja ainakin 
Suomen rannikoilla merkittävimmät arkeologiset vaiheet on saatu vastaa- 
maan kielihistorian vaiheita, varsinkin kun kielihistoriaa katsotaan kieli- 
kontaktien eli lainasanojen omaksumisen näkökulmasta. Tutkijoiden lähes 
yksimielistä suosiota nauttii niin sanottu jatkuvuusteoria (termi on al- 
kuaan kai Matti Huurteen), jonka mukaan suomalaisten kielelliset esi-isät 
ovat asustaneet Suomenlahden kahta puolta, myös nykyisessä Suomes- 
sa, kivikaudesta lähtien. Pronssikauden alussa heidän kielensä oli varhais- 
kantasuomea, mutta kauden loppua kohti se muuttui myöhäiskanta- 
suomeksi. Yleisen arvion mukaan tätä puhuttiin viimeistään esiroomalai- 
sella rautakaudella. — Tässä tarkoitan termillä varhaiskantasuomi yksin— 
kertaisesti sitä kielimuotoa, josta myöhäiskantasuomi kehittyi, enkä ota 
kantaa siihen, oliko se oma, itämerensuomalais-saamelais—mordvalaisesta 
kantakielestä erillinen välikantakielensä. Jälkimmäistä ajatusta monet ovat 
viime vuosina epäilleet. 

Nyt jatkuvuusteoriaa koetellaan. Kysytään, miten itämerensuomi on 
voinut säilyä niin yhtenäisenä niin monta vuosituhatta, jos kerran meri — 
Suomenlahti — on jakanut kielialueen kahtia. Olisivatko keskukset, missä 
myöhäiskantasuomi syntyi, sittenkin sijainneet jossain muualla kuin ny- 
kyisen Suomen ja Viron alueella, jossakin, mihin arkeologinen tutkimus ei 
ole niitä toistaiseksi jäljittänyt? Eli olisiko myöhäiskantasuomi Suomessa 
kuitenkin suhteellisen myöhäinen tulokas, kuten arveltiin 1900-luvun alku- 
puoliskolla niin sanotun maahanmuuttoteorian valtakaudella (taas kaiketi 
Huurteen termi)? 

Janne ja Riho esittävät, että jotkin itämerensuomalaisten kielten syn- 
nyn kannalta keskeiset kielikontaktit voidaan parhaiten selittää olettamalla 
itämerensuomalaisten kielten esimuotoja puhutun ainakin osittain nykyi- 
sen itämerensuomalaisen alueen itä- ja kaakkoispuolella. Yhtenä perustee- 
na he esittävät, että eniten diversiteettiä itämerensuomalaisella kielialueel- 
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la on Inkerinmaalla, joten areaalilingvistiikan tunnetun diversiteettihypo- 
teesin mukaan sinne tai lähelle sitä voitaisiin olettaa myös muinainen itä- 
merensuomalainen innovaatiokeskus. Sieltä käsin ”sekä Inkerinmaan kieli- 
muotojen että eteläviron ja vepsän leviäminen nykyisille alueilleen voitai- 
siin luontevimmin selittää”, kirjoittavat Janne ja Riho, ja ”[t]ältä alueelta 
levinneiden ekspansioiden valossa saisi luontevan selityksensä myös 
Vienajoen vesistön itämerensuomalaistyyppinen nimistö”. 

Mitä areaalilingvistiikkaan ja diversiteettihypoteesiin tulee, niin on 
mielestäni syytä kysyä, onko Inkerinmaan kielellinen kirjavuus kuitenkaan 
niin vanhaa, että sillä olisi todistusarvoa diversiteettihypoteesin kannalta. 
Inkerinsuomi on peräisin vasta 1600-luvulta ja sitä myöhemmiltä ajoilta. 
Inkerikot, ortodoksiset inkeroismurteiden puhujat, näyttäisivät levittäyty- 
neen myöhemmille alueilleen joskus toisen vuosituhannen alkupuolella. 
Heidän alkuperäisempi asuinsijansa on ollut tapana sijoittaa nykyisen Pie- 
tarin eteläpuolelle, jossa se on ollut suhteellisen lähellä Muinais-Karjalan 
eteläisiä keskuksia. Muinaiskarjalan jatkajakielenä inkeroista pidetäänkin, 
vaikka sen historiassa on joitakin vaikeasti tulkittavia kohtia. 

Toinen Inkerinmaan alkuperäiskieli, vatja, näyttää puolestaan olevan 
niin läheisessä suhteessa viroon, että sitä voisi ehkä pitää suorastaan 
jonkinlaisena virosta puhjenneena silmuna. 

Inkerinmaan kielellinen kirjavuus on siis syntynyt suhteellisen myö- 
hään, joka tapauksessa ajanlaskun taitteen jälkeen. Ja jos mennään 
kauemmas itään, niin kovin vanhakantainen kieli ei mielestäni ole vepsä- 
kään, vaikka sitä on joskus pidetty suorastaan jonkinlaisena linkkinä kau- 
empana Sisä-Venäjällä puhuttuihin (ja myöhemmin hävinneisiin) suoma- 
lais-ugrilaisiin kieliin (Häldcinen 1996: 192). Itse näen vepsän karjalan lähei- 
senä sukukielenä, jonka miltei kaikki ratkaisevat fonologiset uudennokset 
perustuvat vahvaan (muinais)venäjän vaikutukseen (muutamista ks. Les- 
kinen 1990). Myös morfosyntaksissa ja semantiikassa on jälkiä venäjän 
kosketuksista. Sanasto on vahvaa venäläissuperstraattia lukuun ottamat- 
ta tyypillisesti itämerensuomalaista, ja muoto-opinkin ainekset ovat melko 
tarkkaan muista itämerensuomalaisista kielistä tunnettuja. Merkittäviä 
poikkeuksia ovat mm. gana'e- ja škande-loppuiset inkoatiivit, jotka Sam- 
mallahti (1977) on selittänyt saamelaisuuksiksi. Hän lienee oikeassa, vaik- 



171 

ka itse olenkin yrittänyt etsiä niille itämerensuomalaista pohjaa (1985). Va- 
litettavasti joudun pitämään Sammallahden selitystä vahvempana. 

Sitten jatkuvuusteoriaan. Sillä on ollut kaksi keskeistä tukipylvästä: 
arkeologien osoittama Suomen asutuksen katkeamaton jatkuvuus kivikau- 
desta nykyaikaan ja vanhojen germaanisten lainasanojen painottuminen 
Suomenlahden pohjoispuolelle. Näitä perusteita ovat yrittäneet horjuttaa 
veljekset Ante ja Aslak Aikio (2001 ), mielestäni hyvin huomionarvoisella 
tavalla. Heidän esittämiään arkeologisia tulkintoja en osaa heti paikalla 
arvioida, mutta tapa, jolla he vetävät maton vanhimpien germaanisten lai- 
nasanojen todistusvoiman alta, tuntuu vakuuttavalta: kaikkein vanhim- 
mat, nähtävästi pronssikaudella itämerensuomeen saadut germaaniset lai- 
nat eivät kuulukaan niin voittopuolisesti Suomenlahden pohjoispuolisiin 
kieliin kuin vähän nuoremmat (mutta silti vanhat), rautakautiset lainat. 
Kuitenkin vain kaikkein vanhimmat, äännerakenteeltaan varhaiskantasuo- 
malaiseen kielimuotoon saadut lainat ovat jatkuvuusteorian kannalta to- 
distusvoimaisia. Aikiot eivät yritä osoittaa, missä itämerensuomalainen al- 
kukoti on sijainnut, mutta heidän mukaansa se ei ole voinut sijaita Suo- 
menlahden kahta puolta, kuten jatkuvuusteorian mukaisesti on oletettu. 
He tosin viittaavat pohjois— ja eteläviron välillä kulkeviin moniin vanhan- 
tuntuisiin isoglosseihin mutta pidättäytyvät sijoittamasta alkukotia nii- 
denkään mukaan. 

Siihen kysymykseen, miten itämerensuomi on voinut säilyä vuositu- 
hansia niin yhtenäisenä kuin on säilynyt, vaikka sitä on jatkuvuusteorian 
mukaan puhuttu Suomenlahden molemmin puolin, on vastaukseksi tarjot- 
tu meren yhdistävää vaikutusta. En olisi valmis luopumaan siitä ajatukses- 
ta aivan niin helposti kuin Aikiot. Voisi ajatella, että ne kieltämättä lukuisat 
hierarkkiset muutokset, jotka synnyttivät varhaiskantasuomesta myöhäis- 
kantasuomen, ovat tapahtuneet suhteellisen lännessä, Suomenlahden 
suun ja siitä etelään ja pohjoiseen sijaitsevilla rannikkovyöhykkeillä ja 
saarilla. En puhuisi edes ”Suomenlahden ympäristöstä” kuten Janne ja 
Riho. Muutosten taustana ovat ne samat esisuomalais—germaaniset kieli- 
kontaktit, jotka ovat tuoneet itämerensuomeen sen vanhat germaaniset 
lainasanat. Germaaninen (skandinaavinen) sävy on jo pronssikauden ran- 
nikkokulttuureilla noin vuosina 1700—500 eKr., ja tuohon yli 1000 vuoden 
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kauteen monet sijoittavat myös myöhäiskantasuomen synnyn. Pronssi- 
kauden keskukset ovat sijainneet toisaalta Viron pohjois- ja länsirannikol- 
la sekä saarilla (merkittävimmät löydöt ovat Saarenmaalta), toisaalta Suo- 
men etelä- ja länsirannikolla painopisteen ollessa Lounais-Suomessa. Täl- 
lainen itämerensuomalaistumisen perusalue olisi samantapainen kuin Klin- 
gen ideassa ”muinaisuutemme merivalloista” (1983), vaikka aika olisi pal- 
jon varhaisempi. 

Olennaista on mielestäni se, että myöhäiskantasuomi sukulaisiinsa 
verrattuna on jonkinlainen varhaisten germaanisten kontaktien tuote, sen 
enempää ikivanhoja luoteisindoeurooppalaisia, balttilaisia ja iranilaisia 
vaikutteita kuin omapohjaistakaan kehitystä unohtamatta. Fonologian 
osalta näin esitti kuten tunnettua jo Lauri Posti (1953), ja ajatusta ovat 
tukeneet lukuisat, varsinkin J orma Koivulehdon myöhemmin esittämät ger- 
maanietymologiat. Murros varhaiskantasuomesta myöhäiskantasuomeksi 
on ollut erittäin perinpohjainen ja mullistanut etenkin kielen fonologian, 
syntaksin ja sanaston. Yhtä perinpohjaista ja nopeaa mullistusta ei tunne- 
ta varhemmasta kielihistoriasta. Riitävän varhaisia ja intensiivisiä germaa- 
nikontakteja on puolestaan vaikea sijoittaa muualle kuin Itämeren 
(itä)rannikon ja sen lahtien piiriin, alueille, joilla skandinaavisen pronssi- 
kauden vaikutteet ovat näkyvissä. Kuvittelen, että tämän alueen kulttuuri 
on voinut olla hyvinkin merellistä, jossa vaikutteet ovat merenkantamoisi- 
na liikkuneet suuntaan ja toiseen: vain se voi — tämän skenaarion mukaan 
— selittää sen, että monimutkaiset kielenmuutokset levisivät eri tahoille, 
myös Suomenlahden molemmille puolille, muodostaen lopulta suhteellisen 
yhtenäisen myöhäiskantasuomen. 

Toisaalta myöhäiskantasuomen yhtenäisyyttä ei kannata korostaa lii- 
kaa. Suomenlahden etelä- ja pohjoispuoliset murteet alkoivat erilaistua jo 
hyvin varhain, ja tuskin ne ovat koskaan täysin yhtäläisiä olleetkaan. Ero- 
ja on parituhatta vuotta sitten ollut luultavasti enemmän kuin nyt, koska 
innovaatioilla on taipumus levitä ja peittää vanhaa alleen. Myös lännen ja 
idän välille on voinut syntyä pian eroja, kun myöhäiskantasuomi levisi 
Suomenlahden rannikoiden tuntumassa itään saavuttaen vesireittejä myö- 
ten lopulta Laatokan ja Äänisjärven. Tässä yhteydessä voisi palauttaa 
mieleen Itkosen (tosin erittäin hypoteettisen) itäkantasuomen, jonka hän 
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sijoitti samalle suunnalle kuin Janne ja Riho (kaiketi?) itäisen itämerensuo- 
malaistumiskeskuksensa. Kysymystä, missä vaiheessa itämerensuomalai- 
sia on asettunut Vienajoen tuntumaan ja keitä he tarkemmin ottaen ovat 
olleet, pitäisin toistaiseksi avoimena. 

Tämä on minun skenaarioni. Jos siis Viron itäpuolella on ollut joskus 
sellainen keskus, josta käsin haluttaisiin selittää Inkerinmaan kielimuoto- 
jen, eteläviron ja vepsän leviäminen nykyisille alueilleen ja josta olisi pe- 
räisin myös Vienajoen vesistön itämerensuomalaistyyppinen nimistö, niin 
itämerensuomalaistumisen kannalta tuo keskus on ollut uskoakseni se- 
kundaari suhteessa läntisempiin keskuksiin. Todisteeksi käyvät lueteltu- 
jen kielimuotojen vanhat germaaniset lainasanat, jotka tuskin olisivat jou- 
tuneet tuohon oletettuun itäiseen säteilykeskukseen välittömästi germaa- 
niselta taholta vaan ne olisi omaksuttu sinne joltain läntisemmältä itä- 
merensuomalais-germaaniselta kosketusvyöhykkeeltä. Huomattakoon, 
että Vienajoen sivujoen Pinegankin jokivarsinimistö on säilönyt tutun ger- 
maanisen lainasanan: kylännimi Verkola perustuu vanhaan lainasanaan 
verkko. Eräästä Jannen esitelmästä muistelen, että myös lammas esiintyisi 
noiden tienoiden nimistössä. 

Jos siis myöhäiskantasuomi on saanut ratkaisevat fonologiset ja sa— 
nastolliset kehitysimpulssinsa germaaniselta taholta, kuten yleisesti aja- 
tellaan ja kuten minäkin uskon, niin itämerensuomalaistuminen ei oikein 
sovi tapahtuneeksi esimerkiksi Inkerinmaalla tai sen kaakkoispuolella, 
vaikka siellä olisi joskus itämerensuomea puhuttukin (mikä on todennä- 
köistä: esimerkiksi Ilmajärven [ven. ][ ”men '] ja siihen laskevan Msta-j oen 
nimien suhde sanoihin ilma ja musta on ilmeinen). Kaakon suunnalta, 
Volgan ja Okan välisiltä alueilta, on kyllä omaksuttu kieli- ja kulttuurivai- 
kutteita useita eri kertoja, ja sieltä on kai saatu myös ne lukuisat iranilaiset 
lainasanat, joita etymologinen tutkimus on tuonut viime vuosina näkyviin. 
Niitä ovat esim. herätä, maksaa, paksu, ahnas, huhta, varsa, juoni, apu, 
marras, sammas (jonka johdos on sampo), taivas, viha, juma(la), utare, 
sitoa, mana 'tuonela' ja suoda sekä lukusanoissa kahdeksan ja yhdeksän 
esiintyvä *teksA ,kymmenen'. Ovatko ne varsinaisesti riidoin itämeren- 
suomen läntis—merellisen alkuperän kanssa, on mielestäni avoin kysymys 
ja vaatii tutkimusta. Ne lienee opittu joskus toisen esikristillisen vuosi- 
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tuhannen mittaan sen Keski-Venäjältä tihkuneen tekstiilikeraamisen väes— 
tön kielestä, joka muovasi Sisä-Suomen pronssikautta noin 1900—600 eKr. 

Myöhäiskantasuomeksi kutsumamme kielimuoto oli traditionaalisenkin 
arvion mukaan ”valmiina” vasta esiroomalaisena rautakautena noin 500—0 
eKr. (Terho Itkonen 1983). Käsitän sen hiukan samantapaiseksi kielikon- 
taktien synnyttämäksi ”lohkeamaksi” varhaiskantasuomesta kuin vepsän, 
jonka taustalla ovat venäjän aiheuttamat muutokset kaakkoisiin myöhäis- 
kantasuomen murteisiin. Suomessa ja sen itäisillä lähialueilla lohkeaman 
ulkopuolelle jäivät kielimuodot, joista kehittyivät kantasaame ja sen 
jatkajakielet. Kantasaamen syntyprosessia en osaa paikantaa (mutta ks. 
Aikio 2004). On joka tapauksessa todennäköistä, että levitessään saame- 
laiskielet ja itämerensuomi peittivät alleen varhempia kielimuotoja, jotka 
ovat voineet poiketa jyrkästikin nykyisistä. Etelässä, kaakossa ja idässä 
peiton synnytti venäjä. Tämän ajatuksen mukaan nykytilanne on siis itä- 
merensuomalais—saamelaisella kielialueella varsin nuori eikä diversiteetin 
tarvitse olla sen syvempää kuin on. 

* * * 

SIMO HEINISEN olen tuntenut lukiosta lähtien. Olirmne viimeisinä kouluvuo- 
sina läheiset ystävykset ja vietimme paljon aikaa keskenämme. Iltaisin 
teimme pitkiä kävelyretkiä, jotka yleensä päätyivät vähän Porvoon itäpuo- 
lella olevan Shellin huoltoaseman yöbaariin. Kolmantena joukossa oli 
usein Tapani Hovi, nykyinen virologi ja tutkimusprofessori, sama mies, 
joka 1980-luvulla syötätti Suomen kansalle polioviruksella höystetyn so- 
keripalan suojaksi tautiepidemiaa vastaan. 

Simosta tuli yleisen kirkkohistorian professori. Simo on maamme johta- 
va Mikael Agricolan tutkija. Agricolasta tiedetään niin vähän, että täysin 
vastakkaisillekin tulkinnoille hänen taustoistaan on jäänyt tilaa. Yksi epä- 
selvä taustatekijä on Agricolan äidinkieli. 

Simo on tunnetun kirkkohistorioitsijan ja keskiajan tuntijan Kauko Piri- 
sen oppilas. Tässä kokoelmassa julkaistussa artikkelissaan hän käy oi- 
keutta opettajansa, kirkkohistorioitsija Pirisen ja kielentutkija Osmo Ikolan 
välillä siitä, kumman kanta on oikea Agricolan äidinkieltä koskevassa ky- 
symyksessä. Simon selostuksen mukaan riita tiivistyy kahteen kysymyk- 
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seen, kysymykseen Agricolan lapsuudenkodin kielestä ja kysymykseen 
siitä, missä Agricola on oppinut suomea. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 

lkola: Agricolan lapsuuden kotikieli oli suomi (tai suomi ja ruotsi), ja hän oppi 
ruotsia vasta kakkoskielenä (mutta mahdollisesti jo Pernajassa). 

Pirinen: Agricolan lapsuuden kotikieli oli ruotsi, ja hän oppi suomea vasta 
kakkoskielenä (mutta mahdollisesti jo Pernajassa ja viimeistään Viipurissa). 

Näyttää siltä, että Simo on lievästi Pirisen puolella. Tai ainakin Ikolaa 
vastaan. 

Itse sanoisin, että kun kerran historialliset lähteet eivät kerro mitään 
suoranaista Agricolan kielellisistä taustoista, päätelmät täytyy yrittää teh- 
dä hänen tuotantonsa ja sen kieliasun perusteella. Agricolan tekstejä on 
säilynyt pitkälti kolmattatuhatta sivua, ja paraikaa on meneillään tutkimus- 
hanke, jossa hänen tekstinsä saatetaan aiempaa helpommin tutkittavaan 
muotoon. Toivoakseni hanke mahdollistaa sellaisenkin analyysin, joka va- 
laisee Agricolan kielen väitettyjä kielivirheitä (ruotsalaisuuksiksi leimattu— 
ja) ja samaten niitä murrepiirteitä, jotka saattavat kertoa jotain hänen var- 
haisista kieliympäristöistään. Simo on itse mukana tässä hankkeessa, jo- 
ten hänellä lienee hyvä tilaisuus vaikuttaa sen kielitieteelliseenkin kul— 
kuun. 

Olen aikanani lukenut Agricolan teokset läpi pariinkin kertaan, kerätes- 
säni tutkimusmateriaalia väitöskirjaa varten, ja myöhemminkin olen joutu- 
nut palaamaan samoihin teksteihin muiden tutkimustehtävien yhteydessä. 
Vaikka tiettyihin muotoryhmiin rajoittuvan aineiston poimimisessa ei aina 
tulekaan kiinnittäneeksi huomiota tekstiin kovin monipuolisella tavalla, 
niin ajan mittaan tekstin luonteesta syntyy jonkinlainen käsitys. Intuitiivi- 
nen kylläkin, mutta käsitys. 

Minun käsitykseni mukaan Agricolan kieli ei todennäköisesti olisi sel- 
laista kuin teokset osoittavat, jos hän olisi alkanut opetella suomea vasta 
Viipurin-vuosinaan, siis suunnilleen 10-vuotiaana, isona poikana. (Tässä 
oletan tietysti, että Agricolan nimissä kulkevat tekstit todella ovat enim- 
mäkseen Agricolan omasta sulkakynästä.) Silloin odottaisi, että kielessä 
olisi paljon enemmän itäsuomalaisuuksia ja suoranaisia karjalaisuuksia. 
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Jonkin verran niitä kyllä onkin mutta ei niin paljon, että voisi ajatella Agri- 
colan oppineen suomen kielen alkeet juuri Viipurissa. Kannattaa ottaa 
huomioon, että 1500-luvulla Viipuri oli kielellisesti vielä paljon itäisemmällä 
(karjalaisemmalla) kannalla kuin se Viipuri, jonka Suomi menetti Neuvosto- 
liitolle 1940-luvulla. 

Sen sijaan Ikolan (1988) osoittamat kaakkoishämäläisyydet — niitä on 
sekä sanastollisia, syntaktisia että morfologisia — voivat kyllä viitata sii- 
hen, että Agricola on oppinut suomea kotiseudullaan. Kysymys on lähin- 
nä siitä, milloin ja keneltä. Olisiko edes teoriassa mahdollista, että kaak- 
koishämäläisyydet olisivat joutuneet hänen kieleensä vasta sen jälkeen, 
kun hän oli Viipurissa oppinut suomea? Kenen tai keiden kanssa Agricola 
ylipäänsä seurusteli suomeksi? Kumpaa kieltä, suomea vai ruotsia, Agri- 
cola puhui esimerkiksi Wittembergin-toverinsa Martti Teitin kanssa, joka 
myös oli Pernajan poikia ja jonka kerrotaan opettaneen kuninkaallisille 
prinsseille (Kustaa Vaasan pojille) muun muassa suomea? Kysymyksiä on 
paljon, vakuuttavasti perusteltavia vastauksia vähän. Kysymys Agricolan 
äidinkielestä on joka tapauksessa toisarvoinen, jos hän on kasvanut 
kaksikielisessä perheessä ja käytellyt kotonakin sekä suomea että ruotsia. 

Jonkinlaisina (aihe)todisteina pitäisin niitä Agricolan teosten kohtia, 
joissa tämä viittaa itseensä suomalaisena. Nykyisin kai puhuttaisiin identi- 
teetistä. Pirisen sitä perustetta, että Torsbyn seudut ovat olleet Agricolan 
aikana umpiruotsalaisia, heikentää se seikka, että kyse on vain yhdestä 
perheestä, siitä, jossa pikku Mikael kasvoi. Usein yleisin (”tilastollisin”) 
perustein esitetyt odotukset kumoutuvat, kun kyse on yhdestä. 
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