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Tiivistelmä: 

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan puhujaviitteisten Itse olen -alkuisten virkkeiden tehtäviä kes-
kustelupalstavuorovaikutuksessa. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, miten Itse olen -alkuisten virkkeiden 
tehtävät keskustelupalstavuorovaikutuksessa eroavat Minä olen -alkuisten virkkeiden tehtävistä, ja 
ovatko niiden tehtävät muuttuneet vuodesta 2001 vuoteen 2017. 

Tutkimuksessa on käytetty aineistona Korp-korpuksesta kerättyä Suomi24-keskustelupalstan aineistoa 
vuosilta 2001 ja 2017. Aineisto on kooltaan 100 esiintymää eli 50 kappaletta Itse olen -alkuisia virkkeitä 
ja 50 kappaletta Minä olen -alkuisia virkkeitä. Puolet aineistosta on vuodelta 2001 ja puolet 2017. Esiin-
tymät on valittu satunnaisotannalla.  

Tutkielma sijoittuu keskustelunanalyysin ja siinä tarkemmin vuorovaikutuslingvistiikan kenttään. Tut-
kielma edustaa myös kirjoitetun ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimusta. Aineiston analyy-
sissä on hyödynnetty keskustelunanalyyttistä menetelmää.  

Tutkielman tulokset paljastavat, että virkkeenalkuinen itse-sana luo kontrastia aiempien keskustelijoiden 
ja kirjoittajan kommenttien välille. Se luo myös poleemisuutta, erilinjaisuutta ja vastakkainasettelua 
aiempaan keskusteluun nähden ja kääntää puheenaiheen muista keskustelijoista kirjoittajaan. Itse olen 
-alkuisilla virkkeillä tuodaan keskusteluun monesti jokin uusia asia, jota aiemmassa keskustelussa ei ole 
vielä tullut esille.  

 Virkkeenalkuinen minä-sana ei luo samanlaista kontrastia muiden ja kirjoittajan kommentin välille kuin 
itse-sana, vaikka sekin voi luoda korosteisen sävyn. Minä olen -alkuiset virkkeet osoittavat aineistossa 
samanlinjaisuutta ja samaistumista, toisin kuin Itse olen -alkuiset virkkeet. Itse olen -alkuisten virkkeiden 
tehtävät ovat pysyneet samana vuodesta 2001 vuoteen 2017.  
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1 Johdanto 

1.1 Tutkielman aihe ja tutkimuskysymykset 

Tämä maisterintutkielma käsittelee suomen kielen virkkeenalkuista itse-sanaa yksikön 1. per-

soonan muotoisen olla-verbin edellä Suomi24-keskustelupalstalla. Tarkastelen ennen kaikkea 

sitä, millainen on itse-sanan tehtävä ja millaisia mahdollisia ajallisia eroja tehtävissä ilmenee 

vuosien 2001 ja 2017 välillä. Koska haluan selvittää, mitä juuri itse-sanalla tehdään, olen aset-

tanut sille vertailukohdaksi Minä olen -alkuiset virkkeet. Vertailun tarkoituksena on tarkastella 

sitä, millaisia tehtäviä ja merkityksiä juuri puhujaan viittaava itse-sana saa virkkeen alussa. 

Aiheeseen päädyin pohtiessani itse-sanan hyvin laajoja ja moninaisia käyttöyhteyksiä ja 

sitä, miten sama sana voidaan sijoittaa eri sanaluokkiin sen perusteella, mihin se on sijoitettu 

virkkeessä, onko se possessiivisuffiksillinen ja mihin sillä viitataan.  

Syy olla-verbin mukana olemiseen on se, että alun perin tarkoituksenani oli ottaa Itse olen- ja 

Minä olen -alkuisille virkkeille vertailukohdaksi lisäksi Olen-alkuiset virkkeet, joissa ei ole ilmi 

pantua subjektia. Nämä karsiutuivat kuitenkin tutkimuksen edetessä pois, sillä ne olivat tehtä-

viltään erilaisia verrattuna Itse olen- ja Minä olen -alkuisiin virkkeisiin. Koska aineisto oli jo 

kerätty, yksikön ensimmäisessä persoonassa oleva olla-verbi jäi kuitenkin osaksi tutkimusta. 

Toinen syy olla-verbin mukana oloon on kandidaatintutkielmani (Kivistö 2020), jossa tutkin 

kieliopillistuneita ootsä- ja ooksä-rakenteita ja niiden tehtäviä, joten olla-verbin mukaan otta-

minen tuntui luontevalta myös maisterintutkielmassa.  

Aiemmin itse-sanaa on tutkittu lähinnä sen taivutusparadigman ja sanaluokkajaottelun 

pohjalta (Hakulinen 1982; Kleemola 2005; Kok 2011; Kok 2016). Tästä tutkimuksesta erityisen 

tekeekin se, että keskityn tarkastelemaan puhujaan viittaavan itse-sanan tehtävää virkkeen 

alussa ja olla-verbin edellä, eli sellaisessa yhteydessä, jossa sitä ei ole aiemmin omana aihee-

naan tutkittu, vaikka siitä onkin tehty havaintoja aiemmassa tutkimuksessa. Selvitän, mitä itse-

sanalla tehdään minä-persoonapronominin ”tilalla”. Tällainen puhujaan viittaava, yksikön en-

simmäisen persoonan pronominin asemaan sijoittuva itse-sana on itse asiassa herättänyt när-

kästystä ja ihmetystä. Esimerkiksi Lasse Koskela kirjoittaa Kotimaisten kielten keskuksen blo-

gissa (Koskela 2010) ärsyyntymisestään:  

 

(--) ”Useimmissa tapauksissa itse on kuitenkin aivan suotta minä-pro-

nominin tilalla. Aina ei tarvittaisi ’minääkään’. Riittää hyvin, että 
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predikaatista näkyy subjekti: ’Ostin kengät’. Mitä enemmän olen tarkkail-

lut tekstejä itsen (en itseni) kannalta, sitä enemmän itse on alkanut ärsyt-

tää. Itseäni itse alkaa jo suorastaan raivostuttaa.” (--) 

 

Myös Kotus-blogin lukija on tehnyt keskustelunaloituksen itse-sanan yleistyneestä käytöstä 

(Nimimerkki Sara 2015):  

 

”’Itse olen sitä mieltä, että...’  ’Itse en ole sitä vielä lukenut.’  

Sanaan itse törmää nykyään tavan takaa. Edellisissä esimerkeissä pro-

nomini on virkkeen alussa, mutta se esiintyy usein myös virkkeen kes-

kellä. 

Minua ihmetyttää ja ärsyttää itse-sanan runsas käyttö yhteyksissä, joissa 

sen käyttö ei ole aiemmin ollut lainkaan tarpeen.  Miksi ei voisi sanoa tai 

kirjoittaa: ’Olen sitä mieltä, että...’ tai ’Minä olen sitä mieltä, että…’ 

Mistä itse-sanan käytön runsastuminen kielenkäytössä voisi johtua?” 

 

Sekä Koskela (2010) että nimimerkki Sara (2015) ihmettelevät, miksei persoona voisi ilmaista 

vain finiittiverbillä tai perinteisellä persoonapronominilla. Erityisesti nimimerkin Sara poh-

dinta siitä, miksei itse-sanan tilalla voitaisi käyttää minä-sanaa on juuri se kysymys, mikä sai 

minutkin tutkimaan tätä aihetta. Mitä itse-sanalla pyritään tekemään?  

 Aiempien luokitteluiden pohjalta itse-sanaa on määritelty refleksiivipronominiksi, inde-

finiittiseksi pronominiksi ja taipumattomaksi partikkeliksi (Nykysuomen sanakirja s.v. itse; L. 

Hakulinen 1979: 73). Auli Hakulinen on 1982 tehnyt kattavan artikkelin itse-sanan eri merki-

tyksistä ja sen sijainneista eri sanaluokissa. Hän on jaotellut itse-sanan useampaan eri sanaluok-

kaan ja pohtinut myös aikaisempien määritelmien todenperäisyyttä, samoin kuin Maria Kok on 

tehnyt pro gradu -tutkielmassaan (2011) ja väitöskirjassaan (2016). Sekä Hakulinen että Kok 

nostavat esille kontrastoivan tai korosteisen itsen sekä persoonapronominin asemassa käytetyn 

itsen, jotka ovat keskiössä omassakin tutkimuksessani. Myös VISK (§ 768) erottelee kontras-

toivan itsen, joka voi sijoittua subjektin paikalle ja jolla pyritään asettamaan puheena oleva asia 

yhdeksi monista vaihtoehdoista. Siljander (2020) on tehnyt havaintoja kontrastoivasta itsestä 

sosiaalisen median kanavalta poimitusta aineistosta, vaikkakin osana se tunne kun x -rakennetta. 

Itse-sanan erilaisia käyttöyhteyksiä ja niiden yleisyyttä Suomen Kuvalehden aineistosta on tut-

kinut Kleemola (2005) pro gradu -tutkielmassaan. Käsittelen itse-sanan taustaa ja aiempaa tut-

kimusta tarkemmin luvussa 2. 
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Tutkielmani aineisto on peräisin Suomi24-keskustelupalstalta. Työni on siis osa myös 

digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimusta (Helasvuo & al. 2014: 12–13). On todettu, että ver-

kossa tapahtuvan vuorovaikutuksen tutkiminen on tärkeää sen vuoksi, että kun saadaan tietoa 

jonkun alustan vuorovaikutuksesta, voidaan sitä soveltaa myös toisenlaisen verkkoalustan tut-

kimukseen. Esimerkiksi blogit ja Suomi24-keskustelupalsta ovat ominaisuuksiltaan samanlai-

sia alustoja. (Virtanen & Juvonen 2018: 190.) Digitaalisilla alustoilla tapahtuva vuorovaikutuk-

sen tutkimus on vielä melko tuoretta, sillä sosiaalinen media, niin kutsuttu Web 2.0, on syntynyt 

vasta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenyksen puolella (Rahtu & al. 2018: 10). Sen tutki-

mus onkin juuri siksi tärkeää ja merkityksellistä koko kirjoitetun vuorovaikutuksen tutkimuk-

sen kentässä. Kuvaan kirjoitettua vuorovaikutusta ja keskustelupalstojen luonnetta tarkemmin 

vielä luvussa 2.3. 

Taustana tutkimuksessani toimii myös persoonien ja puhujaviitteisyyden tutkimus. Per-

soonien teoriaa ja puhujaviitteisyyttä on oleellista tarkastella, siksi, että tutkin pronominin minä 

käyttöä ja siksi, että tämän tutkielman aineistossa itse-sana käyttäytyy hyvin samaan tapaan 

kuin persoonapronomini minä. Tarkastelen puhujaan viittaamista ja persoonia tarkemmin lu-

vussa 2.2.  

Tarkoitukseni on siis tässä tutkielmassa selvittää, mikä on virkkeenalkuisen itse-sanan 

tehtävä olla-verbin edellä. Mitä sanalla tehdään vuorovaikutuksen kannalta, kun itseen voisi 

viitata myös finiittiverbillä tai yksikön ensimmäisen persoonan pronominilla? Selvitän myös, 

onko virkkeenalkuisen itse-sanan tehtävissä tapahtunut jonkinlaista muutosta vuodesta 2001 

vuoteen 2017. Näiden päämäärien pohjalta ovat muotoutuneet seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia tehtäviä Itse olen -alkuisilla virkkeillä on keskustelu-

palstavuorovaikutuksessa? 

2. Miten Itse olen -aloitus eroaa Minä olen -aloituksesta? 

3. Onko Itse olen -alkuisten virkkeiden tehtävissä eroa vuodesta 

2001 vuoteen 2017? 

 

Selvitän tutkimuksessani sitä, millaisia seikkoja Itse olen -alkuisten virkkeiden avulla ilmais-

taan ja miten Itse olen -alkuinen virke palvelee kommenttia kokonaisuudessaan. Koska sekä 

Itse olen- että Minä olen -alkuisilla virkkeillä ilmaistaan usein jotain, esimerkiksi kokemusta 

tai mielipidettä, olen jakanut esiintymät neljään kategoriaan niiden ilmaiseman asian perus-

teella. Kategorioiden muodostamisen tarkoituksena on ollut myös tarkastella, millaisia asioita 
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Itse olen- ja Minä olen -alkuisilla virkkeillä usein ilmaistaan, mutta toisaalta myös selkeyttää 

analyysiä ja helpottaa virkkeenalkujen välistä vertailua. Kategorioita esittelen ja avaan tarkem-

min alaluvussa 1.2. 

Tutkielma etenee seuraavanlaisesti. Luvussa 1.2 esittelen tutkielmani aineistoa ja sen 

luonnetta. Luvussa 1.3 kerron, mikä toimii tutkimuksen viitekehyksenä ja mitä metodia hyö-

dynnän. Luvussa 2 taustoitan tutkimuksen analyyttistä osuutta avaamalla teoriapohjaa niin itse-

sanasta, persoonista kuin verkkovuorovaikutuksestakin. Luvussa 3 esittelen aineiston analyysiä 

alkuun yleisellä tasolla ja sen jälkeen tarkemmin kategorioittain. Tutkielman lopussa luvussa 4 

esittelen vielä tutkielman keskeiset tulokset ja päätelmät ja pohdin, miten itse-sanaa voisi tutkia 

tulevaisuudessa.  

1.2 Suomi 24-keskustelupalstan aineisto 

Aineistonani tässä tutkielmassa toimii Suomi24-keskustelupalstan aineisto vuosilta 2001 ja 

2017. Suomi24-keskustelupalsta on maksuton digitaalisen median alusta, jossa ihmiset voivat 

keskustella toistensa kanssa anonyymisti, nimimerkin takaa tai omalla nimellään. Tämä luo 

keskustelijalle vahvan anonymiteetin, mutta toisaalta voi myös lisätä trollien eli antisosiaalista 

käyttäytymistä (antisocial behavior) harjoittavien häiriköiden ja kiusaajien tuottamaa sisältöä 

(Cheng, Bernstein, Danescu-Niculescu-Mizil & Leskovec 2017: 2). Suomi24-keskustelupals-

talla on kuitenkin ilmianna-painike jokaisen kommentin yhteydessä, eli asiattomia komment-

teja voi kuka tahansa keskustelija ilmiantaa. Seurauksena ilmiannetuista kommenteista, voidaan 

sääntöjä rikkoneelle keskustelijalle asettaa kirjoitusesto eli banni tai hänen nimimerkkinsä voi-

daan kokonaan estää tai poistaa.  

Suomi24-palstalla on myös Äänestä-nappula, jota painamalla keskustelija voi osoittaa pi-

tävänsä äänestämästään kommentista. Palsta näyttää ainakin uudemmissa postauksissa, kuinka 

moni on äänestänyt viestiä ja keskustelunaloituksien osalta näytetään myös se, kuinka moni on 

nähnyt aloituksen. Oman aineistoni osalta Äänestys-nappulaa ei ole käytetty kovin paljoa, mutta 

enemmän kuitenkin vuonna 2017 kuin vuonna 2001. Ehkä äänestäminen on tullut tutummaksi 

käyttäjille 2010-luvulla suosittujen Facebookin ja Instagramin kautta, sillä niissä tykkäyskult-

tuuri on vahvasti läsnä. 

Keskustelut jakautuvat alustalla eri aihealueisiin painottuviin palstoihin, kuten 70 plus -

palstaan, Uskonnot ja uskomukset -palstaan tai tiettyjen automerkkien palstoille, jotka on sijoi-

tettu isomman, Autot-palstan alle. Erikseen on myös aikuisten palsta, jossa ikäraja on 18 vuotta. 

Vastaavasti myös nuorille on oma palsta, jossa he voivat keskustella toisten nuorten kanssa. 
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Tässä tutkimuksessa olen rajannut aikuisten palstalla esiintyvän aineiston pois, sillä en uskonut 

sen olevan aiheiltaan sellainen, jota kannattaisi tarkastella.  

Olen kerännyt aineistoni Korp-korpuksesta, joka on Kielipankin ylläpitämä työkalu. 

Korp-korpuksessa on haettavissa aineistostoa Suomi24-keskustelupalstan aineistosta vuosilta 

2001–2017, eli 16 vuoden ajalta. Tässä työssä kuitenkin vertailukohtina ovat vuodet 2001 ja 

2017, joten niiden välissä olevaa aineistoa en tarkastele. Vuodet 2001 ja 2017 olen päättänyt 

valita aineistokseni siksi, että päämääränäni on selvittää, onko Itse olen -alkuisten virkkeiden 

määrä kasvanut sosiaalisen median käytön alkuajoista 2000-luvun alusta aina pitkälle 2010-

luvulle asti. Käytön määrän lisäksi selvitän, onko Itse olen -alkuisten virkkeiden tehtävissä ta-

pahtunut eroja vuosien 2001 ja 2017 välillä.  

Vuonna 2001 keskustelupalstalla on ollut virkkeitä 2 937 056 kappaletta ja vuonna 2017 

14 527 297 kappaletta. Mielenkiintoista on se, että itse asiassa keskustelun määrä Suomi24-

keskustelupalstalla on ollut suurimmillaan vuonna 2006, jolloin virkkeitä oli 33 943 563 kap-

paletta. Voidaan huomata, että vaikka vuonna 2017 keskustelun määrä on suurempi kuin 

vuonna 2001, sen määrä on kuitenkin laskenut yli puolella vuodesta 2006. 

 Vuodelta 2001 Itse olen -alkuisia virkkeitä löytyy yhteensä 4 305 kappaletta ja Minä olen -

alkuisia virkkeitä 2 522 kappaletta. Vuonna 2017 Itse olen -alkuisten virkkeiden määrä aineis-

tossa on 9 197 esiintymää ja Minä olen -alkuisten virkkeiden määrä 11 789 kappaletta. Vuonna 

2017 molempien virkkeenalkujen esiintymiä on siis enemmän. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että 

esiintymien määrä olisi kasvanut, vaan siitä, että myös keskustelun määrä Suomi24-keskuste-

lupalstalla on suurempi vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2001. Kaaviosta 1 (seuraavalla sivulla) 

voidaan nähdä Itse olen- ja Minä olen -alkuisten virkkeiden määrä suhteutettuna koko keskus-

telun määrään vuosilta 2001–2017. Kuten kaaviosta 1 huomataan, Itse olen -alkuisten virkkei-

den määrä on itseasiassa laskenut vuodesta 2001 lähes puolella vuoteen 2017. Sen sijaan Minä 

olen -alkuisten virkkeiden määrä on pysynyt jotakuinkin samana koko 16 vuoden ajan. Vuoden 

2016 kohdalla Minä olen -alkuisten virkkeiden määrä kuitenkin suurenee Itse olen -alkuisiin 

virkkeisiin nähden ja vuonna 2017 Minä olen -alkuisten virkkeiden määrä onkin 0,02 % korke-

ammalla verrattuna Itse olen -alkuisten virkkeiden määrään. 

Mielenkiintoista on, että vuonna 2001 Itse olen -alkuisten virkkeiden käyttö on itse asi-

assa ollut suurimmillaan ja vähentynyt vuoteen 2017 0,09 prosenttiyksikköä. Itse olen -virkkei-

den käyttö ei siis ole tämän aineiston pohjalta kasvanut vaan pikemminkin vähentynyt. Ky-

seessä ovat kuitenkin hyvin pienet prosentit, joten suuresta vähenemisestä ei lopulta ole kyse. 
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Kaavio 1. Itse olen- ja Minä olen -alkuisten virkkeiden esiintymät Suomi24-keskustelupalstalla keskus-

telun määrään suhteutettuna vuosilta 2001–2017. 

 

 

Kokonaiskuvaa katsoen voidaan siis sanoa, että Itse olen- ja Minä olen -alkuisia virkkeitä käy-

tetään lähes yhtä paljon ja niiden määrä on pysynyt prosentuaalisesti hyvin samoissa luvuissa 

koko 16 vuoden ajan Suomi24-keskustelupalstalla.  

Aineistoni koko on yhteensä 100 esiintymää: Itse olen -alkuisia virkkeitä 50 (25 kappa-

letta vuodelta 2001 ja 25 kappaletta vuodelta 2017) ja Minä olen -alkuisia virkkeitä 50 kappa-

letta (25 esiintymää vuodelta 2001 ja 25 esiintymää vuodelta 2017). Koska olen halunnut valita 

esiintymät satunnaisesti, olen valinnut aineistoni satunnaisotannalla koko vuoden ajalta. Esi-

merkiksi, vuodelta 2001 on Itse olen -alkuisia virkkeitä 4 305 kappaletta. Koska vuodelta 2001 

tarvitsen 25 esiintymää, olen jakanut 4 305 esiintymää 25:llä. Olen siis valinnut korpuksesta 

joka 172. esiintymän. Näin ollen olen saanut ympäri vuoden esiintymiä ja ne on satunnaisesti 

valittu. Korpuksen järjestelyperusteeksi haussa olen myös ottanut valinnan järjestelemätön, jo-

ten esiintymät ovat olleet valmiiksi jo täysin järjestelemättömässä järjestyksessä. 

Vaikka esiintymien valinta on toteutettu melko mekaanisesti, en ole voinut ottaa aineis-

tooni kaikkia mahdollisia esiintymiä mukaan. Olen rajannut pois hyvin epäselvät virkkeet. Epä-

selvillä tarkoitan sellaisia virkkeitä, joissa on esimerkiksi paljon kielioppivirheitä tai ne on kir-

joitettu lähes kokonaan ilman välimerkkejä. Sellaisia esiintymiä ei olisi mielekästä tarkastella 

tämän työn kontekstissa. Epäselvän kommentin kokonaissanomaa on hyvin vaikeaa tulkita, 

eikä Itse olen- tai Minä olen -alkuisen virkkeenkään tarkoitusperä ole näin ollen selkeä.  

Minä olen -alkuisten virkkeiden aineistossa esiintyy paljon sitaatteja Raamatusta (esimer-

kiksi Minä olen se hyvä paimen, Minä olen tullut alas taivaasta, Minä olen Jumalanne). Erityi-

sesti vuoden 2017 aineistossa Raamatusta otettuja sitaatteja on valtava määrä. Silmämääräisesti 

voisi puhua n. 40 % kaikista korpuksen esittämistä Minä olen -alkuisista virkkeistä. Raamatun 
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sitaatit olen rajannut pois siksi, etteivät ne ole kirjoittajan tuottamaa vuorovaikutusta, vaan lai-

nausta toisesta tekstistä. Siksi en näe niiden palvelevan tutkimuksen tarkoitusta tutkia kirjoitet-

tua, keskustelijoiden välistä vuorovaikutusta.  

Pois olen lisäksi rajannut aineistoesiintymät, joissa Itse olen tai Minä olen muodostavat 

koko virkkeen. Koska tutkielmani tarkoitus on tutkia nimenomaan Itse olen- ja Minä olen -

alkuja ja selvittää, mikä niiden tehtävä on koko kommentin kannalta, en ole katsonut koko virk-

keen muodostavien Itse olen ja Minä olen esiintymien kuuluvan aineistooni. 

Olen luokitellut esiintymät sen perusteella, mitä ne kommentissa ilmaisevat tai mihin ne 

viittaavat. Lähdin luomaan kategorioita aineistolähtöisesti sen mukaan, millaisia esiintymiä ai-

neistosta löytyy. Aineiston kerättyäni päädyin neljään kategoriaan: omakohtaista kokemusta il-

maisevat esiintymät, mielipidettä ilmaisevat esiintymät, kuvailevat predikatiivilauseet ja muut. 

Nimensä mukaisesti, ensimmäiseen kategoriaan sijoittuvat esiintymät ilmaisevat omakohtaista 

kokemusta. Tyypillisimmillään omakohtaista kokemusta ilmaisevissa esiintymissä vedotaan jo-

honkin omaan kokemukseen ja perustellaan tai oikeutetaan sen avulla jokin mielipide, kannan-

otto, ohjeistus tai näkemys: 

 

Esimerkki 1 

(--) Jos henkilöautoa hakee niin sitten Sebring olisi 

vaihtoehtona jenkeistä ykkönen. Itse olen LXi 

Convertiblella ajellut ja tykkäsin siitä. (--) 

 

Esimerkissä 1 keskustelija ilmaisee omakohtaisen kokemuksensa tietystä autosta ja heti perään 

kertoo mielipiteensä siitä, että piti autosta. Sen lisäksi, että hän ilmaisee kokemuksensa pohjalta 

oman mielipiteensä, suosittelee hän myös epäsuorasti autoa keskustelun aloittajalle, joka pohtii, 

ovatko tietyn merkin autot hyviä. Omakohtaista kokemusta ilmaisevilla aineistoesiintymillä 

voidaan myös taustoittaa jotain kommentissa edempänä tulevaa tai vaihtoehtoisesti esittää oma 

kokemus vasta kommentin lopussa perustelujen ja taustoituksen jälkeen. 

Mielipidettä ilmaisevissa esiintymissä ilmaistaan hyvin selvästi mielipide johonkin asi-

aan: 

 

Esimerkki 2 

Viestin alussa lainaus aiemmasta viestistä:  

"sillä ei 20-vuotias ole valmis vielä oikein mihinkään, toki osaa oikutella 

varmasti aika hyvin. " 
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Et ole tosissasi? Vai ihan oikeasti aliarvioit parikymppisiä lapsia noin ran-

kasti? Itse olen sitä mieltä, että jo nuorena annetaan vastuuta lapsille, niin 

että he ovat 18-vuotiaana täysin valmiita vastuulliseen elämään. (--) 

 

Keskustelija esittää esimerkissä 2 kommenttinsa alussa kaksi kyseenalaistavaa lausetta, joiden 

loppuun on lisännyt kysymysmerkit ja näin osoittanut ne kysymyksiksi. Näillä lauseilla hän 

ilmentää hämmästystä aiemman kommentoijan mielipidettä kohtaan ja sen jälkeen ilmaiseekin 

oman mielipiteensä asiasta. Kommentilla keskustelija luo poleemisuutta itsensä ja aiemman 

kommentoijan välille, puhuttelemalla ensin aiempaa kommentoijaa ja sitten käyttämällä itse-

sanaa vaihtamaan näkökulman sinästä minään. Itse-sana luo siis tässä esimerkissä selvän sinä 

vs. itse vastakkainasettelun. 

Vasta aineiston läpikäymisessä ilmeni, että Itse olen -alkuisilla virkkeillä myös kuvaillaan 

puhujaa. Kuvailevien predikatiivilauseiden kategoriaa edustavat siis predikatiivilauseet, jotka 

jollain tavalla kuvailevat, usein adjektiivilla, puhujaa. 

 

Esimerkki 3 2001 (23) 

Erityisen tympeätä palvelua sain pari vuotta 

sitten Kaivokselan Biliassa, tosin olin ostamassa 

vain V40:ä, silloisen hinnaston mukaan noin 

180000:n arvoista peliä. Palvelussa ihan selvästi 

näkyi se, että olin ostamassa tuoteskaalan alapään 

tuotetta. 

 

Itse olen kolmekymppinen mies, myyjä oli vähän 

vanhempi nainen. Täysin kykenemätön ja haluton 

hieromaan kauppoja. Jätin Volvon ostamatta 

suuressa määrin juuri myyjän tympeyden takia. 

Stockmannin autossa palvelu oli noin tsiljoona 

kertaa parempaa, tosin myyjäkin siellä oli mies... :-)” 

 

Esimerkissä kolme keskustelija jakaa kokemuksensa autokaupasta. Hän kertoo imperfektissä, 

millaista palvelua hän on kaksi vuotta sitten saanut. Tämän jälkeen hän kuvailee itseään pree-

sensissä kolmekymppiseksi mieheksi ja sen jälkeen myyjää vähän vanhemmaksi naiseksi. Itse 

olen -alkuisella virkkeellä keskustelija siis tuo ilmi jotain itsestään sekä myyjästä, tässä tapauk-

sessa itsensä sekä myyjän iän ja sukupuolen. Sukupuolen ilmaiseminen vaikuttaa keskustelijan 

tarinan kannalta olevan olennainen mainittava asia, sillä kommenttinsa lopussa hän kertoo toi-

sesta autokaupasta, jossa sai noin tsiljoona kertaa parempaa palvelua, ja myyjänä oli tällöin 

toiminut mies. Keskustelija aloittaa viimeisen virkkeen sivulauseen partikkelilla tosin, jolla tuo-

daan ilmi myönnytystä (Kielitoimiston sanakirja s.v. tosin). Tosin-partikkelilla alkavalla 
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sivulauseella keskustelija kertoo saaneensa parempaa palvelua toisessa liikkeessä, jossa palve-

lija oli sukupuoleltaan mies. Kolme pistettä kommentin lopussa taas luovat virkkeeseen vihjai-

levaa sävyä (Kielitoimiston ohjepankki: kolme pistettä; Koivisto 2013: 158–159). Hän tuo vies-

tin lopun myötä epäsuorasti esille, että miesmyyjä oli parempi palvelija kuin naismyyjä. Itse 

olen -alkuinen kuvaus puhujasta on siis olennainen myöhemmin ilmi tulevan seikan kannalta: 

mies tarjoaa miehelle hyvää palvelua. 

Neljäs kategoria on muut. Siihen sisältyvät sellaiset esiintymät, jotka eivät kuulu aiem-

paan kolmeen kategoriaan, vaan ovat jotenkin poikkeavia. Avaan analyysiluvussa 3 jokaista 

kategoriaa ja niiden sisältämiä esiintymiä tarkemmin. Esittelen myös luvussa 3.1, miten Itse 

olen- ja Minä olen -alkuiset virkkeet ovat jakautuneet eri kategorioihin. 

1.3 Metodi 

Tutkimukseni edustaa kirjoitetun vuorovaikutuksen tutkimusta. Kirjoitetun vuorovaikutuksen 

kenttä on laaja (Rahtu & al. 2018: 26–27) ja sinä tutkimukseni sijoittuukin tarkemmin ottaen 

teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen piiriin, koska tarkastelen keskustelupalstavuorovaiku-

tusta. Kirjoitettua vuorovaikutusta samankaltaisissa ympäristöissä on tutkinut esimerkiksi Jaa-

kola (2018), joka on tutkinut partikkeleiden tietysti, tietenkin ja ei tietenkään käyttöä verkko-

uutisten kommenttiosiossa ja Virtanen ja Juvonen (2018), jotka ovat tarkastelleet interrogatii-

vilauseen sisältäviä rakenteita blogivuorovaikutuksessa. Avaan tarkemmin kirjoitettua vuoro-

vaikutusta vielä luvussa 2.3. 

Sovellan tutkimuksessani keskustelunanalyysiä metodina. Pohjana olen sen osalta hyö-

dyntänyt Stevanovicin ja Lindholmin (2016) sekä Tainion (1997) teoksia keskustelunanalyy-

sistä. Kuten Hakulinen (1997) esittää, keskustelunanalyysin avulla voidaan havainnoida sitä, 

miten ihmiset luovat puheellaan identiteettiään ja miten he merkitsevät itsensä tietäviksi tai 

tietämättömiksi ja miten he asettuvat puheellaan samalle puolelle tai vastakkain jotain kuvit-

teellista rajaa (Hakulinen 1997: 14). Tässä tutkimuksessa selvitänkin sitä, mitä Itse olen -alkui-

silla virkkeillä pyritään tekemään tai ilmaisemaan kirjoitetussa keskustelussa verrattuna Minä 

olen -alkuisiin virkkeisiin, ja miten tutkimieni virkkeen alkujen avulla voidaan asettua aiempien 

keskustelijoiden kanssa samalle puolelle tai vastakkain. 

Keskustelunanalyyttinen lähtökohta näkyy tutkimuksessa siten, että tutkin tiettyä sanaa 

osana vuorovaikutusta keskustelupalstalla. Keskustelunanalyyttisyys näkyy myös siinä, kuinka 

kommentteja tarkastellaan osana suurempaa kontekstia ja kuinka yksittäiset kielen ainekset, 

kuten itse-sana, saavat merkityksensä osana vuorovaikutusta.  
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Tarkemmin ottaen tutkimukseni sijoittuu vuorovaikutuslingvistiikan piiriin, jossa tarkas-

tellaan keskustelua kielen leksikaalisten ainesten ja esimerkiksi yksittäisten sanavalintojen poh-

jalta (Lindholm & Stevanovic 2016: 85–86). Tässä tutkimuksessa tarkastelen nimenomaan yk-

sittäistä sanavalintaa eli itse-sanaa virkkeiden alussa. Lingvistisen keskustelunanalyysin ken-

tässä on tutkittu aiemmin paljon muun muassa pronomineja ja partikkeleita (esim. Sorjonen 

2001; Niemi 2014; Vepsäläinen 2019), joiden sanaluokkiin voidaan myös itse-sana sijoittaa. 

Sanavalintojen ja vuorovaikutuksen yhteyttä keskustelussa tutkivat myös jäsenyyskategorisoin-

nin analyysi, jonka piirissä tutkitaan ihmisten, asioiden ja esineiden luokittelua sekä diskursii-

vinen psykologia, jonka tavoitteena on selvittää mentaalisten prosessien, kuten tunteiden ja aja-

tusten kuvaamisen retorista puolta. Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa sen si-

jaan selvitetään sanavalintojen ja institutionaalisten agendojen välisiä suhteita. (Lindholm & 

Stevanovic 2016: 85–87.) Katson kuitenkin oman tutkimukseni kuuluvan näiden joukosta ni-

menomaan vuorovaikutuslingvistiikan piiriin, sillä käsittelen kielen leksikaalista yksikköä 

osana keskustelua ja vuorovaikutusta.  

Yhtä Web 2.0:n eli sosiaalisen median aikakauden tutkimussuuntauksista on nimitetty 

digitaalisen keskustelun analyysiksi. Siinä tutkitaan teknologiavälitteisten keskustelujen käy-

tänteitä keskustelunanalyyttisin menetelmin. Digitaalisen keskustelun analyysin kantavana aja-

tuksena on myös se, että keskustelua lähdetään tarkastelemaan sen omista lähtökohdista, eikä 

oleteta sitä jollain tavalla puutteelliseksi verrattuna ”luonnolliseen” keskusteluun (Giles ym. 

2015; Arminen, Licoppi & Spagnolli 2016; Rahtu & al. 2018: 18–19.) Koska tutkin juuri tek-

nologiavälitteistä keskustelua keskustelunanalyyttisen metodin avulla, katson tutkimukseni 

kuuluvan myös digitaalisen keskustelun analyysin piiriin.  

2 Määritelmiä ja aiempaa tutkimusta 

Tässä luvussa taustoitan tutkielmaani aiemmalla tutkimuksella. Ensimmäiseksi, luvussa 2.1, 

esittelen itse-sanan määritelmiä ja jaottelua sanaluokkiin (2.1.1) sekä aiempaa tutkimusta 

(2.1.2). Luvussa 2.2 esittelen persoonia, niiden tutkimusta ja ominaisuuksia. Persooniin keskit-

tyvän alaluvun yhteydessä kerron myös tarkemmin puhujaviitteisyydestä. Alaluvussa 2.3 avaan 

kirjoitetun vuorovaikutuksen ja keskustelupalstojen ominaisuuksia ja niiden tutkimista.  
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2.1 Itse-sanan määritelmä, aiempi tutkimus ja sanaluokkajaottelu 

2.1.1 Itse-sanan määrittely ja sanaluokka kieliopeissa 

Itse-sana on alun perin ollut substantiivi. Substantiivi on tarkoittanut varjoa tai ihmisen var-

josielua (Hakulinen 1979: 63; Nykysuomen etymologinen sanakirja s.v. itse) tai persoonan sy-

vintä olemusta (Nykysuomen sanakirja s.v. itse). Varjosta näkee oman kuvansa eli itsensä (Häk-

kinen 2018). Sana on peräisin suomalais-ugrilaisesta perintösanastosta. Nykysuomen etymolo-

gisessa sanakirjassa (s.v. itse) mainitaankin, että suomen kirjakielessä itse-sana on esiintynyt 

Agricolasta alkaen. Kielitoimiston sanakirja (s.v. itse) osoittaa itse-sanan yhdeksi luokitteluksi 

edelleen substantiivin, jolla tarkoitetaan omasta olemassaolostaan tietoista minää, minäkuvaa 

tai yksilön syvintä olemusta. Nämä Kielitoimiston sanakirjan (s.v. itse) osoittamat kuvaukset 

vaikuttaisivat siis pohjaavan juuri sanan etymologiaan varjosta, josta näkee itsensä. 

Nykysuomen sanakirja (s.v. itse) määrittelee itse-sanan indefiniittipronominiksi: painol-

lisena ja tähdentämässä pääsanansa yksilöä merkityksessä ’henkilökohtaisesti’ tai ’persoonal-

lisesti’. Lisäksi itse-sana on kuvattu substantiiviksi merkityksessä ’persoonan syvin olemus’ 

sekä adverbiksi (itsekseen, itsellään). Itse-sana on määritelty myös refleksiivipronominiksi pos-

sessiivisuffiksisena viittaamassa lauseen subjektiin (hän käski minun luottaa itseensä, Sinä us-

kot minun pitävän itsestäni). (Nykysuomen sanakirja s.v. itse.) 

Kielitoimiston sanakirja (s.v. itse) jakaa itse-sanan indefiniittipronominiksi, refleksiivi-

pronominiksi sekä substantiiviksi, vaikka Kielitoimiston ohjepankissa esitellään myös sellaisia 

käyttöyhteyksiä, joita Kielitoimiston sanakirja ei esittele (itse tehty, sanontapari kiitos – kiitos 

itsellesi, korostava itse). Itse-sana on määritelty Kielitoimiston ohjepankin mukaan pronomi-

niksi. Itse-sanalla voidaan viitata moneen lauseenjäseneen, kuten objektiin ja subjektiin. Kieli-

toimiston ohjepankki on määritellyt itse-sanalle myös muita käyttöyhteyksiä: sillä voidaan esi-

merkiksi viitata tekijään, kokijaan tai omistajaan ja sitä voidaan hyödyntää merkityksessä ’omin 

avuin’ (esim. Pärjään kyllä itse) sekä ’peräti’ (esim. Itse presidentti saapui paikalle), josta pu-

hutaan myös korostavana itsenä. Lisäksi sen avulla voidaan kertoa omakohtaisuudesta (itse 

tehty, itse tekemäni). Tutkielmani kannalta merkittävä on Kielitoimiston ohjepankin kuvaama 

korostava itse, joka johonkin muuhun lauseenjäseneen viittaamisen lisäksi (itse prinssi) voi 

toimia myös subjektin paikalla lauseessa: Itse tahtoisin pitää kirkkohäät. Tällainen korostava 

itse luo usein kontrastia keskusteluun, eli sillä pyritään nostamaan jokin uusi aihe esiin (Kieli-

toimiston ohjepankki: itse).  
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Myös VISK (§ 768) esittelee kontrastoivan itsen. Kontrastoiva itse voi taipua sijoissa ja 

toimii refleksiivipronominin kaltaisesti. Kontrastoivalla itsellä täydennetään jotain lauseenjä-

senen tulkintaa, eli se ei kuitenkaan toimi pronominin tapaan lauseenjäsenenä, eikä tarkenteena. 

Kontrastoiva itse voi myös olla subjektin paikalla, mikäli subjekti on jätetty laittamatta tai jos 

lauseessa on käytetty nollapersoonaa. Kontrastoivalla itsellä pyritään asettamaan virkkeen il-

mentämä asia yhdeksi monista vaihtoehdoista. (VISK §768.)  

Sekä Kielitoimiston ohjepankin että VISK:in mukaan subjektin tilalle asetetulla itse-sa-

nalla pyritään luomaan kontrastia muuhun keskusteluun tai kontekstiin. Sillä tuodaan jotain 

uutta esille ja asetetaan se vastakkain tai vaihtoehdoksi muille vaihtoehdoille. Erona Kielitoi-

miston sanakirjan (s.v. itse) määritelmissä verrattuna muihin on se, että Kielitoimiston sana-

kirja ei luokittele itse-sanaa adverbiksi, toisin kuin VISK (§ 769), Hakulinen (1982: 44–45) ja 

Nykysuomen sanakirja (s.v. itse).  

2.1.2 Aiempi tutkimus itse-sanasta 

Aiempi tutkimus itse-sanasta on keskittynyt lähinnä itse-sanan jakautumiseen eri sanaluokkiin 

ja sen luokitteluun liittyviin ongelmiin. Itse-sanan luokittelu on koettu haastavaksi, sillä se voi 

esiintyä monenlaisissa käyttöyhteyksissä, eikä sitä ole voitu luokitella vain yhteen sanaluok-

kaan. Yleisesti ottaen se on jaettu refleksiiviseksi ja indefiniittiseksi pronominiksi, partikkeliksi 

sekä substantiiviksi, kuten jo aiemmassa luvussa 2.1.1 kerroinkin. Avaan seuraavaksi sitä, mi-

ten ja millaiseksi itse-sanaa on aiemmassa tutkimuksessa luonnehdittu. Painotan keskeisimpiä 

kuvauksia ja keskiössä on puhujaan viittaava itse-sana.  

Aiemman tutkimuksen osalta pääroolissa tässä tutkimuksessa on Auli Hakulisen (1982) 

artikkeli itse-sanasta sekä Maria Kokin (2016) väitöskirja, jossa hän esittää uuden mallin itse-

sanan paradigman kuvaamiseksi. Hakulinen on avannut loogisesti itse-sanan erilaisia pragmaat-

tisia ja tekstuaalisia tehtäviä indefiniittisen pronominin kaltaisen itse-sanan osalta, kun taas Kok 

on avannut ruohonjuuritasolla itse-sanan määrittelyjen ongelmallisuutta ja esittänyt uusia vaih-

toehtoja itse-sanan luokitteluksi eri käyttöyhteyksien pohjalta.  

Itse-sanaa on vanhastaan luonnehdittu adjektiiviksi (Hakulinen 1982: 43; Nykysuomen 

sanakirja s.v. itse). Tällaisia itse-sanan esiintymiä olisivat esimerkiksi itsekseen, itsellään, it-

sestään (Nykysuomen sanakirja s.v. itse). Hakulinen kyseenalaistaa artikkelissaan tällaisten 

itse-sanan esiintymien aseman adjektiiveina: Adjektiivi esiintyy lähes poikkeuksetta pääsa-

nansa edellä, kun taas itse-sana voi sijaita pääsanansa edellä, adverbin paikalla verbin jäljessä 

tai pääsanansa perässä tämän kanssa kongruoiden (Hakulinen 1982: 44).VISK (§ 603) 
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määrittelee adjektiivin luvussa ja sijassa taipuvaksi nominiksi, jolla voidaan luonnehtia asioita, 

asiantiloja, tilanteita tai olioita ilmaisemalla niiden todellisia tai kuvitteellisia ominaisuuksia. 

Kielitoimiston sanakirja (s.v. itse) ilmaisee adjektiivin sanaksi, jolla kuvaillaan sitä, millainen 

joku on. Näiden määrittelyiden pohjalta tuntuukin kummalliselta, että itse-sana on alun perin 

määritelty myös adjektiiviksi. Hakulinen ei myöskään luokittelisi itse-sanaa adjektiiviksi, vaik-

kakin se on myös pronominina hyvin poikkeuksellinen (Hakulinen 1982: 44).  

Itse-sana on luokiteltu myös adverbiksi. Adverbilla määritetään verbiä ja sillä voidaan 

ilmaista eri tilanteiden puitteita, kuten määrää, tapaa, aikaa, olotilaa tai paikkaa (VISK §646). 

Itse-sana adverbina on merkitykseltään ’henkilökohtaisesti’ ja se sijaitsee adverbille tyypilli-

sellä paikalla persoonaverbin jäljessä tai lauseen lopussa. Tässä subjekti-NP on aina elollistar-

koitteinen (Hakulinen 1982: 44). Kok (2016: 210–211) esittää adverbeina itse-sanan paradig-

masta irronneet ja leksikaalistuneet taivutusmuodot itsekseen tai itsestään, jotka edustavat mer-

kitystä ’yksin, omissa oloissaan, omine aikoineen’. Myös Hakulinen tunnistaa nämä ”yhteen 

sijamuotoon kangistuneet adverbit” (Hakulinen 1982: 45).  

 

a) Viulisti Liana säveltää itsekin. (Hakulinen 1982: 44, esim. 2) 

 

b) He antoivat itselleen tunnustusta. (VISK §769) 

 

  

Hakulinen on kiinnittänyt huomiota siihen, miksi itse-sanalla on tarpeen ikään kuin ko-

rostaa, mitä joku tekee omassa persoonassaan. Nykysuomen sanakirja (s.v. itse) toteaakin sen 

toimivan myös merkityksessä ’omin avuin, yksin’. Merkityksessä ’omin avuin, yksin’ itse-sana 

esiintyy vain, kun subjektina on intentionaalisesti toimiva henkilötekijä ja kun verbi ilmaisee 

suoritusta tai saavutusta (Hakulinen 1982: 45). Esimerkkinä tällaisesta itse-sanan omakohtai-

suudesta ovat alla olevat virkkeet. 

 

Hakulinen 1982: 45, esim. 3 

a) En saa itse kauluksen nappia kiinni. (NS) 

c) Minun pitää nähdä se itse, että voisin uskoa. 

e) Ministeri kirjoittaa aina puheensa itse.  

 

Seuraavaksi esittelen itse-sanaa partikkelina, jonka sanotaan luovan pääsanalleen kont-

rastiivista painotusta (Hakulinen 1982: 46). Kok nimittää korostaviksi ja kontrastoiviksi niitä 

itse-sanoja, jotka ovat pääsanansa edellä ja henkilöviitteisiä. Tällaisia itse-sanan esiintymiä hän 

nimittää korostavaksi fokuspartikkeliksi. (Kok 2016: 75.) Myös VISK (§ 846) tunnustaa itse-

sanan eksklusiiviseksi fokuspartikkeliksi, ja kyse onkin samanlaisesta fokusoivasta 
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partikkelista, josta Kok puhuu (esimerkit 1, 2 ja 3 alla). Hakulinen on maininnut tällaiset fokus-

partikkelin kaltaiset esiintymät kategoriassa Itse pääsanan edessä taipumattomana. Myös Ny-

kysuomen sanakirja luokittelee tällaisen itse-sanan painottomana pääsanansa edellä (Nykysuo-

men sanakirja s.v. itse). Hakulinen esittää tällaisten esiintymien olevan kontrastiivisesti painot-

teisia, muttei puhu niistä fokusoivina tai partikkeleina vaan partikkelimaisina. (Hakulinen 1982: 

46.) Mielenkiintoista on myös se, että Hakulisen ja NS:n (1982: 46; Nykysuomen sanakirja s.v. 

itse) mukaan tällaiset itse-sanat voivat viitata myös ei-elollistarkoitteisiin substantiiveihin, kun 

taas Kok (2016: 75) painottaa, että fokusoiviksi partikkeleiksi määritellyt itse-sanat ovat hen-

kilöviitteisiä tai henkilöön rinnastettavaan käsitteeseen viittaavia. Tällaisia eksklusiivisia fo-

kuspartikkeleita, korosteisia fokuspartikkeleita sekä taipumattomia itse-sanoja pääsanansa 

edellä, voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset:  

 

1. Paraati suoritettiin itse jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla. 

(VISK) 

2. Ojituksen tarkoituksena on poistaa haitallinen vesi itse viljelyalueilta. 

(NS) 

3. Peräst miä sain tiitää – se oli itse Lenin. (Inkeroinen/Lukukirja 2: 36) 

(Kok 2016: 77) 

 

Yllä olevien esimerkkien pohjalta voidaan huomata, että pääsanaa edeltävällä, fokusoi-

valla tai korosteisella itse-sanalla voidaan viitata joko elolliseen tai ei-elolliseen asiaan tai en-

titeettiin ja luoda korosteista sävyä pääsanalle. Nykysuomen sanakirja (s.v. itse) määrittelee 

pääsanaa edeltävän, painottoman itse-sanan olevan merkitykseltään ’jopa, peräti, jopa niin tär-

keä kuin, jopa sellainenkin kuin, vieläpä, edes, aivan’.  

Hakulinen nostaa vielä esille, että itse-sanalla voidaan luoda kirjoitettuun kieleen sellaista 

painokkuutta, jota puheessa voidaan luoda äänenpainolla (Hakulinen 1982: 46). Juuri partikke-

limaisella itse-sanalla voidaan luoda kirjoitettuun kieleen tällainen painotus.  

Hakulinen nostaa esiin myös tekstin poleemisuuden. Poleemisissa teksteissä on ikään 

kuin kaksi puheenaihetta, minä ja polemisoitava. Poleemisissa tapauksissa kirjoittaja ja tietty 

lukija ovat vastakkain. Tyypillistä poleemisuus onkin esimerkiksi yleisönosastokirjoituksille 

(Hakulinen 1982: 52). Tällöin itse-sanaa voidaan käyttää kummasta vain, riippuen siitä, kumpi 

on puheenaiheena (Hakulinen 1982: 51). Näin kontrastiivinen sävy voidaan luoda toiseen osal-

listujaan eli polemisoitavaan: 
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Hakulinen 1982: 52, esim. 21 

Nimimerkki >>Ateisti>> (--), onko mielestäsi jotain väärää siinä, että ih-

minen kasvaa uskon pariin jo pienestä pitäen? Eräs viisas nimittäin sanoi: 

>>Antakaa lasten tulla minun tyköni>>. Et näemmä tiedä, kuinka paljon 

lapset ymmärtävät. Itse ymmärsin jo 5–6-vuotiaana enemmän kuin sinä. 

(IS) 

 
 

Seuraavaksi esittelen aineistossa esiintyvän ja siksi tämän tutkimuksen kannalta erityisen tär-

keän puhujaan viittaavan itsen, joka monesti on luokiteltu myös kontrastoivaksi itseksi, kuten 

luvussa 2.1 kävi ilmi. Niinpä puhujaan viittaavan ja kontrastiivisen itsen käsittely kulkevat tässä 

käsi kädessä.  

 Kuten Hakulinen toteaa, puhujaan viittaavalla itse-sanalla on tapana kertoa omista asiois-

taan ja tekemisistään. Tällöin itseä pidetään siis pääasiallisena puheenaiheena. (Hakulinen 

1982: 51.) 

 

Olemme tunteneet jo pitkään, ja mietin, olemmeko vieläkin samanlaisia 

kuin tutustuessamme. En minä tiedä. Luulen, että itse olen ainakin hitusen 

muuttunut niistä ajoista. 

 

 Yllä olevassa esimerkistä voidaan huomata, miten itse-sanalla kerrotaan juuri omakohtaisesta 

näkemyksestä. Itse-sanalla luodaan kontrastia ensimmäiseen virkkeeseen, jossa puhutaan mo-

nikon ensimmäisessä persoonassa me. Puhujalla on tietoa vain me-ryhmän yhdestä jäsenestä, 

itsestään, ja siksi hän luo kontrastin me-ryhmään käyttämällä itse-sanaa ja vaihtamalla näkö-

kulmaa meistä itseen. Kuten huomataan, keskimmäisen lauseen minä-sana poikkeaa viimeisen 

virkkeen itse-sanasta. Minä-sanalla enemmänkin kommentoidaan aiemmin puhujan esittämää 

kysymystä. (Hakulinen 1982: 51–52).  

Kok on luokitellut itse-sanaa myös tekstuaalisten suhteiden osalta ja esittänytkin omaksi 

ryhmäkseen tutkimani kaltaisen, lauseen alussa esiintyvän itse-sanan. Lauseen alussa sijaitse-

valla itse-sanalla viitataan anaforisesti johonkin aiemmin puheenaiheena olleeseen ja se voi 

myös topikaalistua (Kok 2016: 102). Kok toteaa, että itse-sanalla on lauseessa aina pääasialli-

sena tehtävänä ilmaista puhujan näkökulma aiemmin sanottuun. Hän määrittelee tällaisen itse-

sanan ”konnektiiviseksi adverbiaaliksi, jonka tehtävä on tekstiin viittaaminen puhujan näkökul-

masta käsin”. (Kok 2016: 243.) Kokin määrittely lauseenalkuisesta itse-sanasta sopii kuvaa-

maan monia oman aineistoni esiintymiä: niissä tuodaan usein esille jonkinlainen uusi, tekstissä 

aiemmin mainitsematon näkökulma. Alla olevasta aineistoesimerkistä 4 voidaan huomata, 

kuinka virkkeenalkuinen itse-sana nostaa esille puhujan oman näkökulman, omakohtaisen ko-

kemuksen saattelemana.  
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Esimerkki 4 

2001 (8) 

Suora vastaus keskustelun aloitukseen, 1. kommentti 

 

Itse olen myös IT-alalla,mutta en yrittäjänä ja 

sen olen huomannut että ala vaatii paljon 

tietämystä ja ymmärrystä multimedian eri suomista 

tekniikoista sekä loppujenlopuksi niitä HERMOJA... (--) 

 

 

Monesti itse-sanalla voidaan kontrastoida keskusteluissa myös omaa tekemistä muiden 

tekemiseen tai omia ratkaisuja muiden ratkaisuihin (Hakulinen 1982: 52; Kok 2016: 108). 

 

Käännöksiä ja käännösperiaatteita on useita. Voidaan pohtia onko lukija 

vietävä antiikin maailmaan vai muokattava teksti nykymaailmaa varten. 

Itse pyrin olemaan suhteellisen uskollinen alkutekstille, mutta asioille on 

tietysti vain eduksi, jos tarjotaan myös toisentyyppisiä käännöksiä. (M. 

Itkonen-Kaila) (Hakulinen 1982: 52, esim. 20a) 

 

Tällaisissa vastakkainasetteluissa (minä ja muut / minä ja hän) itse-sana on olennainen. 

Ilman sitä ei saada luotua lauseeseen kontrastiivisuutta. Emfaasia eli tietynlaista korosteisuutta, 

joka erottuisi joukosta, ei saada aikaan pelkällä yksikön ensimmäisen persoonan pronominilla 

(Hakulinen 1982: 52; Laitinen 1995: 351–352; Lappalainen 2015: 409).  

Puhujaan viittaavan itse-sanan käytössä tyypillistä on myös se, että puhe siirretään toi-

sesta henkilöstä itseen. 

 

Kyselet ATN-kielioppeja koskevaa kirjallisuutta. Itse olen lukenut vain 

Wannerin ja Maratsosin artikkelin. (Hakulinen 1982: 52, esim. 19c) 

 

 Tämän kaltaisissa esiintymissä minä-sana itse-sanan tilalla saattaisi olla peräti epäkohtelias 

sävyltään, kun ensimmäisen persoonan pronomini olisi virkkeen alussa ja teeman vaihtuessa 

painokas. Mikäli persoonapronominia tai itse-sanaa ei kumpaakaan käytettäisi, saattaisi tulok-

sena olla epäselvyys. Hakulinen mainitsee, että monesti puhujaan viittaavalla itse-sanalla kont-

rastoidaan omat tekemiset muiden ratkaisuihin. (Hakulinen 1982: 52.) 

 Yllä tuli esille minä-pronominin peräti epäkohtelias sävy. Itse-sanan valinta voikin siis 

ilmentää myös kohteliaisuutta: 



 

17 

 

 

 

– Ehtiikö Rauta-aika valmistua syksyyn mennessä? 

– Lopullisesti aikataulua ei ole menetetty, mutta ehtiminen vaatii veny-

mistä. Enää ei saisi tulla minkäänlaisia viivästyksiä. Itse siirryn muihin 

töihin jo elokuun alusta, joskin tietysti valvon filmin leikkausta ynnä 

muita teknisiä vaiheita. (K. Holmberg, IS) (Hakulinen 1982: 53, esim. 

22a) 

 
Edellä olevista esimerkeistä voidaankin huomata sävyero, jos itse-sanan paikalle vaihdettaisiin 

minä-sana. Mikäli virkkeessä olisi käytetty minä-pronominia, välittyisi kuva, että työn loppuun 

saattamiseen vaaditaan juuri häntä ja hän on vain huomisen enää paikalla. Itse-sanaa käytettä-

essä sen sijaan tuodaan esille enemmänkin sitä, että työ olisi hyvä saada mahdollisimman pian 

valmiiksi ja lisätään, että hän on itse paikalla enää huomisen, mutta paikalla on myös muita, 

joiden avulla työ voidaan saada valmiiksi. Ero itse-sanan ja persoonapronominin välillä voi siis 

olla sävyn ja kohteliaisuuden kannalta merkittävä. (Hakulinen 1982: 53.) Mielenkiintoista on 

kuitenkin se, että esimerkiksi Nykysuomen sanakirjassa, Kielitoimiston sanakirjassa tai 

VISK:issä ei tunnisteta itse-sanan kohteliaisuuteen liittyvää käyttöä. Senpä vuoksi Hakulisen 

huomio kohteliaasta sävystä on mielestäni oiva ja merkittävä myös tämän tutkimuksen kan-

nalta, kun tarkastelemani esiintymät sisältävät puhujaan viittaavia itse-sanoja.  

Kuten tässä luvussa on käynyt ilmi, itse-sanan kontrastiivinen käyttö tunnistetaan laajalti. 

Mielenkiintoista onkin, että itse-sana on luokiteltu pitkään indefiniittiseksi pronominiksi. Miksi 

jokin sana, jolla voidaan korostaa ja kontrastoida jotakin johonkin, on kuitenkin epämääräinen? 

Maria Kok (2011) onkin pro gradu -tutkielmassaan pyrkinyt luomaan itse-sanalle uudenlaisen 

kuvausmallin sanan muodon perusteella. Hän on kuvannut itse-sanan taipuvat muodot prono-

mineiksi, joko refleksiivisiksi tai emfaattisiksi. Perusmuotoinen itse-sana luokitellaan paradig-

masta irronneeksi sanaksi ja lausekontekstista riippuen adverbiksi tai partikkeliksi. (Kok 2001: 

109.)  

Katri Kleemola (2005) on puolestaan pro gradu -tutkielmassaan tutkinut itse-sanojen 

esiintyvyyttä vuoden 1995 Suomen Kuvalehdessä. Hän on selvittänyt, millaisia esiintymiä ai-

neistossa on, miten paljon niitä on ja millaisissa käyttöyhteyksissä ne esiintyvät. Kleemola nos-

taa tutkielmassaan esille kontrastoivan persoonan käsitteen ja esittää sen käyttäytyvän syntak-

tisesti samaan tapaan kuin persoonapronomini, vaikkakin finiittiverbi on lopulta se, joka per-

soonan osoittaa (Kleemola 2005: 76). Kleemolan tutkimuksesta käy ilmi, että Suomen Kuva-

lehden aineistosta hänen luokittelemaansa kontrastiivista persoonaa esiintyy 8 % verran mui-

den fokusoivien rakenteiden joukosta (Kleemola 2005: 66). Vaikkakin kyseessä on pieni 
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prosentti, on mielenkiintoista, että se on havaittavissa aikakauslehden aineistossa, jossa ei kui-

tenkaan käydä varsinaista keskustelua, kuten esimerkiksi keskustelupalstalla. 

Itse-sanasta on tehty myös havaintoja joissain pro gradu -tutkielmissa. Esimerkiksi Saana 

Siljander on pro gradu -tutkielmassaan sivunnut itse-sanaa. Hän on tutkinut nollapersoonaa ja 

geneeristä yksikön 2. persoonaa, mutta nostanut esille myös itse- ja oma-sanat, joita esiintyy 

paljon hänen aineistossaan. Siljander on huomannut omassa aineistossaan kontrastoivan itsen, 

vaikkakin lauseen keskellä. Hän tuo esille, että itse-sanalla voidaan alleviivata kerrottujen ta-

pahtumien alkuperäinen kokija (Siljander 2020). Siljanderin aineisto poikkeaa omastani sillä, 

että siinä tarkastellaan se tunne kun x -rakennetta, jolla useimmiten kuvaillaan jonkinlaista ta-

pahtumien kulkua. Omassa aineistossani itse esiintyy virkkeen alussa ja ilmaisee kokemusta, 

mielipidettä tai kuvailee puhujaa. Kokemusta ilmaisevissa virkkeissä kuitenkin usein on kyse 

jonkinlaisesta toiminnallisuudesta, joka on aloitettu jo menneisyydessä (itse olen käyttänyt 

jäykkää muovipinnotteista kuparilankaa). Havainto kontrastoivasta itsestä nollapersoonan ja 

geneerisen yksikön 2. persoonan yhteydessä on kuitenkin hyödyllinen taustatieto tutkielmaani 

ajatellen. Mielenkiintoista ajatellen omaa tutkielmaani on lisäksi se, että myös Siljanderin ai-

neisto on sosiaalisen median alustalta, Facebookista, poimittu. 

Keskustelupalstalla itseen viittaamista on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt myös 

Laiho (2016). Hän on tarkastellut nuorten viittaamista itseen keskustelupalstalla lähinnä nolla-

persoonan keinoin, mutta on myös tehnyt havainnon itse-sanan esiintymisestä aineistossa. Ky-

seessä on ollut refleksiivipronominisen itse-sanan lisäksi virkkeenalkuinen kontrastoiva itse-

sana. 

Yllä olen kuvannut itse-sanan aiempaa tutkimusta. Aiemman tutkimuksen ja itse-sanasta 

tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan sanoa, että sen luokittelu sanaluokkiin on ollut jokseenkin 

ristiriitaista ja moninaista, mutta kontrastiivinen ja korosteinen käyttö on tunnistettu laajasti, 

jopa niissä tutkimuksissa, joissa itse-sanasta on tehty vain sivuhavaintoja. Tämän tutkielman 

kannalta oleellista, virkkeenalkuista itse-sanaa on pyritty kuvaamaan lähinnä tekstuaalisella ta-

solla konnektiiviseksi adverbiaaliksi, joka on anaforinen (Kok 2016: 243) tai puhujaan viittaa-

vaksi itseksi (Hakulinen 1982: 51). Lauseensisäisellä tasolla sitä on kuvattu muun muassa kont-

rastiiviseksi persoonaksi (Kleemola 2005: 76). 

2.2 Persoonista ja puhujaviitteisyydestä 

Tässä alaluvussa avaan tarkemmin persooniin, niiden käyttöön ja valintaan liittyvää tutkimusta. 

Tutkimukseni kannalta persoonien käyttöön liittyvän teorian tarkastelu on tärkeää, koska 
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tutkimukseni aihe perustuu pitkälti siihen, miten puhuja viittaa itseensä. Onkin oleellista tar-

kastella, miten eri persoonat keskenään käyttäytyvät ja miten eri persoonapronomineja hyödyn-

netään tekstissä esimerkiksi puhujaviitteisyyden osalta. 

VISK (§106) määrittelee persoonan kieliopilliseksi kategoriaksi, joka perustuu referenti-

aalisten eli viittaavien NP:iden luokittamiseen puhetilanteen kannalta kolmeen erilliseen ryh-

mään: puhujaan, kuulijaan ja muihin. Persoona on siis tapa viitata tiettyyn viiteryhmään. Esi-

merkiksi puhujaa viiteryhmineen nimitetään 1. persoonaksi, kuulijaa 2. persoonaksi ja muita 3. 

persoonaksi. Koko persoonien idea lähtee siis puheviitteisyydestä, vaikka niitä voidaankin hyö-

dyntää myös muuten kuin viittamassa suoraan puheaktipersooniin. (VISK §106.) 

Koska finiittiverbi voi kertoa lauseen kieliopillisen persoonan (esim. juoksen), ei varsin-

kaan 1. tai 2. persoonan pronomineja välttämättä tarvita erikseen osoittamaan subjektia. (VISK 

§107.) Esimerkiksi lauseessa Minä näen huonosti, ei ole välttämättä tarpeen osoittaa persoona-

pronominilla erikseen subjektia minä. Usein kirjakielessä turhaa persoonapronominien käyttöä 

yritetäänkin karsia, mutta joskus persoonan korostamisella voi olla syy ja sen vuoksi persoona-

pronominilla korostetaan tiettyä puheaktipersoonaa (Paunonen 2001: 154–156; Lappalainen 

2006: 37). Monesti epämuodollisemmassa puheessa on myös tyypillistä käyttää persoonapro-

nominia persoonapäätteisen verbin lisäksi viittaamaan puhujaan (Helasvuo 2014: 31). 

Persoonapronominit ovat välineitä viitata eri persooniin. Yksikön 1. ja 2. pronominilla 

viitataan puhetilanteen osapuoliin. Yksikön kolmannella persoonalla voidaan viitata puheen-

alaisiin henkilöihin. Yksikön 1. ja 2. persoona ovat deiktisyytensä vuoksi riippuvaisia puheti-

lanteesta ja niinpä niiden roolit vaihtuvat jatkuvasti puheenvuorojen vaihtuessa. Myös yksikön 

kolmannen persoonan pronominit voivat olla osittain deiktisiä ja osittain anaforisia, sillä ne 

viittaavat kolmanteen osapuoleen, joka ei siis ole keskustelussa puhuja tai puhuteltava ja jonka 

rooli ei vaihdu puheenvuoron vaihtuessa. (VISK §716.) 

Persoonapronomineja on kutsuttu myös referentiaalisiksi indekseiksi (Silverstein 1976: 

11) sekä muuntujiksi (shifter; Jakobson 1980) juuri niiden deiktisyyden vuoksi. Niillä on siis 

konventionaalinen merkitys, joka muuntuu ja täydentyy puhetilanteessa. (Helasvuo 2008: 188.) 

Esimerkkinä voidaan ajatella puhetilannetta, jossa kaksi ihmistä keskustelee. Puheenvuorojen 

vaihtuessa yksikön 1. ja 2. persoonan viittauskohdat vuorottelevat riippuen siitä, kumpi on pu-

huja (minä) ja kumpi vastaanottaja (sinä). Vaikka pronominien välityksellä viittaussuhteet il-

menevät selvimmin, käyvät viittaussuhteet myös persoonapäätteistä eli finiittiverbeistä ilmi 

(Helasvuo 2008: 188). Helasvuo tuo artikkelissaan (2008) esille vielä me-pronominin, joka on 

monitulkintaisempi puhujaviitteisuuden osalta. Sillä voidaan sisällyttää puhuja johonkin 
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joukkoon, mutta sillä voidaan viitata myös puhujaan ja puhekumppaniin yhdessä. Sillä ei kui-

tenkaan voida viitata pelkästään puhekumppaniin. (Helasvuo 2008: 188.) 

Nollapersoonalla tarkoittaa sellaista persoonamuotoa, jossa varsinaista subjektia ei näy, 

mutta kieliopillisesti teksti taipuu yksikön kolmannen persoonan mukaan: 

 

Kaupasta pois tullessa (0) aina muistaa sen yhden asian, mitä (0) lähti ha-

kemaan, mutta jota (0) ei muistanut ostaa. 

 

Koska persoona ei varsinaisesti näy subjektin muodossa, onkin sitä englannissa nimitetty ter-

millä missing person. Vaikka englanninkielinen termi osin toimiikin nollapersoonan kohdalla, 

ei persoona ole kuitenkaan suomen kielissä hukassa, vaan se näkyy tekstin finiittiverbistä. (Lai-

tinen 1995: 337.) Samaan tapaan myös Itse olen -alkuisissa virkkeissä persoona välittyy aino-

astaan finiittiverbin kautta.  

Laitisen mukaan nollapersoona antaa erilaisen kuvan persoonasta. Se ei vastaa täysin 

muita persoonia, koska sillä ei esimerkiksi ole omaa persoonapronominia. Se kuitenkin taipuu 

yksikön kolmannen persoonan mukaan. Nollapersoonan tarkoite on pitkälti vaikutuksenalai-

sena kokijana. Sen avulla voidaan kutsua muita samaistumaan nollan paikalle (esim. Jos (0) on 

kutsuttu paikalle, toivoisi, että (0) olisi toivottu vieras). (Laitinen 1995: 354–355.) 

Persoonat ovat oleellinen osa puhujaviitteisyyttä ja erityisesti yksikön ensimmäisen ja 

toisen persoonan konventionaalinen merkitys vaihtuu puhe- tai kirjoitustilanteessa jatkuvasti, 

jolloin niiden viittauskohde on jatkuvasti eri. Aineistoni esiintymissä virkkeenalkuinen ja pe-

rusmuodossa oleva itse on ikään kuin ensimmäisen persoonan pronominin minä syntaktisella 

paikalla ja viittaa puhujaan. Siksi myös itse-sana on deiktinen ja sen tarkoite vaihtuu puhetilan-

teessa sen mukaan, kuka sitä käyttää. Itse-sanan voi siis nähdä peräti persoonapronominin minä 

sijaisena, sillä sen avulla viitataan pronominin kaltaisesti puhujaan. Luvussa 3 kuitenkin osoi-

tan, että itse-sana luo keskusteluun sellaista sävyä ja merkitystä, jota minä-pronomini ei tee, 

vaikka se käyttäytyykin aineistossani minä-pronominin kanssa samalla tavalla leksikaalisella 

tasolla. 

2.3 Kirjoitetusta vuorovaikutuksesta ja keskustelupalstoista 

Tässä alaluvussa esittelen kirjoitetun ja digitaalisen vuorovaikutuksen aiempaa tutkimusta ja 

tieteenalan kehitystä. Keskityn erityisesti keskustelupalstojen tutkimukseen, koska omana ai-

neistonanikin toimii keskustelupalstan aineisto. Esittelen myös olennaista aiheeseen liittyvää 

terminologiaa.  
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Suomi24-keskustelupalstaa on aiemminkin tutkittu. Sen aineistosta on tutkittu muun mu-

assa vihapuhetta ja maahanmuuttovastaisuuden rakentumista keskusteluissa (Määttä, Suoma-

lainen & Tuomarla 2020), maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa (Lahti 2019), englanninkie-

listen sanojen bro ja respect käyttöä (Karkkunen 2020) ja naisen euro -konstruktiota (lisäksi 

myös muista verkkoaineistoista Suomi24:n lisäksi) (Järvinen 2018). Tutkimusten vuosiluvuista 

voidaankin huomata, että keskustelupalstojen tutkiminen on vielä melko tuoretta, vaikka ver-

kossa tapahtuvaa toimintaa vuorovaikutuksen näkökulmasta on tutkittu kielentutkimuksessa jo 

1980-luvulta (Määttä & al. 2020: 192). 

 Susan Herring on tutkimussuunnan merkittävä edustaja. Herring onkin alun alkaen ni-

mittänyt verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen tutkimista tietokonevälittäiseksi viestinnäksi 

(Helasvuo & al. 2014: 10). Nimitys tietokonevälitteinen on koettu turhan kapeana, sillä se rajaa 

tarkastelun vain tietokoneen välityksellä toimiviin alustoihin. Sen vuoksi jotkut tutkimusalueet, 

kuten videopelit, rajautuisivat pois, joten Helasvuo & al. ehdottavatkin toimivammaksi nimi-

tykseksi teknologiavälitteistä. (Helasvuo & al. 2014: 11.)  

Helasvuo, Johansson ja Tanskanen esittävät artikkelissaan termin digitaalinen vuorovai-

kutus (Helasvuo & al. 2014: 12–13). Sillä tarkoitetaan keskustelijoiden yhteistä toimintaa, 

joissa heidän esittämänsä vuorot rakentavat keskusteluun merkitystä, joko suullisessa tai kirjal-

lisessa vuorovaikutuksessa (Helasvuo & al. 2014: 12–13). Juuri tästä onkin kyse esimerkiksi 

Suomi24-keskustelupalstalla. Siellä vuorovaikutus on kirjallista ja kommentit luovat vuorovai-

kutusta keskustelijoiden välille. Mielenkiintoista vuorovaikutuksesta tekee se, että keskustelijat 

ovat monesti toisilleen ikään kuin kasvottomia (Crystal 2006: 36; Tanskanen 2014: 51), sillä 

he näkevät usein vain toistensa kirjoitukset ja nimimerkit. Monet vuorovaikutukselle merkityk-

selliset asiat, kuten eleet, ilmeet ja äänenpainot jäävät kokonaan pois, jolloin vuorovaikutuksen 

välineenä toimii vain kieli. Sen vuoksi keskustelupalstoilla voi esiintyä muun muassa meta-

kommunikaatiota. Metakommunikaatiolla tarkoitetaan sitä, että keskustelijat voivat kommen-

toida esimerkiksi toistensa viestien esitystapaa, kieliasua tai sisältöä tai sitä, mikä on asiallista 

ja mikä epäasiallista kielenkäyttöä (Caffi 1998; Hüber & Bublitz 2007; Tanskanen 2007; Tans-

kanen 2014: 51). 

 Digitaalisella kontekstilla voidaan viitata teknologisiin välineisiin ja ympäristöihin, joita 

osallistujat käyttävät (Helasvuo & al. 2014: 13). Tässä tutkimuksessa digitaaliseksi kontekstiksi 

voidaan ajatella Suomi24-keskustelupalsta, josta aineistoni on kerätty. Jotkut alustat voivat kes-

kenään olla samankaltaisia ja siksi keskenään samankaltaisten alustojen tutkimus onkin tärkeää: 

aina kun toisesta saadaan uutta tietoa, voidaan sitä soveltaa myös toisen alustan tutkimukseen. 
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Esimerkiksi, kuten johdantoluvussa 1.1 mainitsinkin, Suomi24-keskustelupalstan kanssa sa-

mankaltaisia ovat blogit. (Virtanen & Juvonen 2018: 190.)  

Kirjoitetun ja digitaalisen vuorovaikutuksen tutkiminen poikkeaa hieman tavallisista kes-

kusteluista. Esimerkiksi puheessa on tyypillistä jaksottaa puhetta prosodisin keinoin, kun taas 

kirjoitetussa kielessä jaksottajina toimivat muun muassa kappalejaot ja välimerkit (Tiittula 

&Voutilainen 2016: 38–39). Ortografisilla valinnoilla, eli esimerkiksi erikoismerkkien, nume-

roiden, välimerkkien sekä isojen ja pienten kirjainten vaihtelun hyödyntämisellä voidaan myös 

vaikuttaa tekstin tyyliin ja sävyyn (Tiittula & Voutilainen 2016: 39.) 

Keskustelupalstan aineisto eroaa reaaliaikaisesta vuorovaikutuksesta (esim. pikaviestit-

tely tsätin välityksellä) asynkronisuutensa eli eriaikaisuutensa vuoksi. Keskustelupalstoilla voi 

jokainen kommentoida milloin sattuukin olemaan paikalla, eikä digitaalisen viestinnän alusta 

välttämättä näytä, milloin toinen keskustelija on paikalla tai kirjoittaa. Kommenttien välillä voi 

olla jopa vuosia ja keskusteluun voi liittyä uusia osallistujia esimerkiksi keskustelupalstan tar-

joaman hakupalvelun tai keskustelulinkkien kautta. Pikaviestittelystä asynkroninen keskustelu 

eroaa myös siten, että usein se on kompleksisempaa, eli kommentit voidaan kirjoittaa jäsennel-

lymmin, esimerkiksi käyttäen otsikointia ja kappalejakoa. Pikaviestimet eivät useimmiten tar-

joa mahdollisuutta tällaiseen tekstin jäsentelyyn. (Rahtu & al. 2018: 20.) 

Kirjoitetuille verkkokeskusteluille tyypillistä voi olla myös polylogisuus, eli rinnakkais-

ten ja jollain tavalla toisiinsa limittyvien keskustelujen käyminen samanaikaisesti (Giles ym. 

2015: 49). Esimerkiksi tutkimallani Suomi24-keskustelupalstalla keskustelut voivat haarautua 

yhden aloituksen alla useampaan eri aiheeseen ja näin muodostaa useampia rinnakkaisia kes-

kusteluja, jotka jollain tavalla liittyvät toisiinsa, mutta niitä kuitenkin käydään erikseen. Alustan 

ominaisuudet ovat melko haastavia tällaisten polylogisten keskustelujen käymiseen, sillä viestit 

voivat sekoittua toisiinsa. Sen vuoksi usein hyödynnetäänkin aiemman keskustelun referointia 

viestin alussa, puhutteluilmauksia tai aiempien vuorojen sanavalintojen toistoa (Jaakola 2018: 

141–142; Virtanen & Juvonen 2018: 188).  

Sosiaalisen median aikakaudella myös multimodaalisuus, eli eri semioottisten järjestel-

mien käyttö merkityksen rakentamisessa (Tieteen termipankki, s.v. Kielitiede: multimodaali-

suus), on osa verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Erilaisilla alustoilla voidaan jakaa esimer-

kiksi videoita, kuvia, emojeita ja gifejä. Ne ovat osa digitaalista vuorovaikutusta ja osa sosiaa-

lisen median palveluista keskittyy nimenomaan multimodaalisempaan vuorovaikutukseen. Esi-

merkiksi Instagramissa on tarkoitus julkaista kuvia ja videoita, joiden yhteyteen käyttäjä voi 

lisätä kuvatekstin. TikTok-palvelussa vuorovaikutus perustuu lyhyiden videoiden jakamiseen.  
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Multimodaalista vuorovaikutusta voi olla myös monien sosiaalisen median alustojen hyö-

dyntämä tykkäystoiminto, jolla käyttäjä voi ilmaista pitävänsä julkaisussa esitetystä sisällöstä 

vain tykkäämällä siitä. Suomi24-palstalla on tällainen tykkäystoiminto, Äänestä-nappula (ks. 

luku 1.2), jonka käyttö kylläkin näkyy vasta vuoden 2017 aineistossa, eikä vielä vuoden 2001 

esiintymissä.  

Suomi24-keskustelupalstalta kerätyssä aineistossa multimodaalisuus näkyy myös emo-

jeina. Aineistossani on tosin vain yksi esiintymä, jossa on hyödynnetty emojia (vuodelta 2017). 

Sen sijaan hymiöt (kuten :-)), jotka rakennetaan näppäimistön merkkejä käyttäen, ja jotka ovat 

osa tekstin typografiaa muun muassa huutomerkkien ja lainausmerkkien lisäksi, ovat yleisem-

min esillä aineistossani. Hymiöiden avulla kirjoittaja voi osoittaa asennoitumistaan. (Tiittula & 

Voutilainen 2016: 38.) 

Kirjoitetussa ja erityisesti digitaalisessa vuorovaikutuksessa on siis puheesta poikkeavia 

seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon, kun sitä tutkitaan. Esimerkiksi polylogisuus, ortografia ja 

typografia voivat luoda keskusteluun merkityksiä ja tyylieroja. Olennaisinta tämän tutkimuksen 

kannalta kuitenkin ovat kielelliset ja rakenteelliset valinnat sekä se, miten Itse olen- tai Minä 

olen -alkuinen virke on sijoitettu kommenttiin.  

3 Aineiston analyysi 

Tässä luvussa esittelen aineiston analyysia. Aluksi alaluvussa 3.1. avaan aineiston yleiskuvaa, 

tyypillisiä esiintymiä ja tilastollista statistiikkaa. Sen jälkeen kerron omakohtaiseen kokemuk-

seen viittaavista aineistoesiintymistä ( luku 3.2), mielipiteen ilmaisemista aineistossa (luku 3.3) 

ja alaluvussa 3.4 Itse olen- ja Minä olen -alkuisista esiintymistä, jotka muodostavat predikatii-

vilauseen. Lopuksi esittelen muut esiintymät (luku 3.5), jotka eivät sijoitu mihinkään aiemmin 

käsitellyistä kategorioista. 

3.1 Yleistä aineistosta 

Aloitan aineiston statistiikan esittämisen kertomalla, miten Itse olen- ja Minä olen -alkuiset 

virkkeet ovat jakautuneet kategorioihin niiden ilmaiseman asian perusteella. Kuten mainitsin 

luvussa 1.2, tarkasteltavat virkkeet on jaettu neljään kategoriaan riippuen siitä, mitä virkkeellä 

ilmaistaan. Taulukosta 1 (seuraavalla sivulla) nähdään, millä tavalla virkkeet ovat jakautuneet.  

Kuten taulukosta 1 huomataan, molempien virkkeenalkujen osalta suurin osa esiintymistä viit-

taa omakohtaiseen kokemukseen. Kuvailevia predikatiivilauseita löytyy molempien virkkeen- 
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Taulukko 1. Itse olen- ja Minä olen -alkuisten esiintymien jakautuminen kategorioihin vuoden 

2001 aineistosta.  

 Omakohtaiseen ko-

kemukseen viittaa-

minen 

Mielipiteen ilmai-

seminen 

Kuvaileva predikatii-

vilause 

Muu 

Itse olen 20 0 5 0 

Minä olen 16 2 7 0 

 

alkujen aineistosta, mutta hieman enemmän Minä olen -alkuisten virkkeiden joukosta. Vuonna 

2001 ei ole ollenkaan Itse olen -alkuisia virkkeitä, jotka olisivat ilmaisseet mielipidettä. Itse 

olen -alkuisia virkkeitä ei lukeudu ollenkaan myöskään muu-kategoriaan, kuten ei myöskään 

Minä olen -alkuisia virkkeitä. Sen sijaan Minä olen -alkuisten virkkeiden joukossa on kaksi 

mielipidettä ilmaisevaa esiintymää. Kokonaisuudessaan vuodelta 2001 molempien virkkeenal-

kujen jakautuminen on melko samanlaista.  

Seuraavasta taulukosta näemme samanlaisen jaottelun kategorioihin vuodelta 2017. 

 

Taulukko 2. Itse olen- ja Minä olen -alkuisten virkkeiden jakautuminen kategorioihin vuoden 

2017 aineistosta.  

 Omakohtaiseen ko-

kemukseen viittaa-

minen 

Mielipiteen ilmai-

seminen  

Kuvaileva predikatii-

vilause 

Muu 

Itse olen 17 3 5 0 

Minä olen 12 3 7 3 

 

Taulukosta 2 nähdään, että kategorioihin jakautuminen on hieman erilaista vuonna 2017 ver-

rattuna vuoteen 2001. Kuten vuonna 2001, suurin osa esiintymistä ilmaisee myös vuonna 2017 

omakohtaista kokemusta. Vuonna 2017 on kuitenkin mielipidettä ilmaisevia Itse olen -alkuisia 

virkkeitä kolme, kun vuonna 2001 niitä ei ole yhtäkään. Minä olen -alkujen osalta mielipidettä 

ilmaisevia virkkeitä on yksi enemmän kuin vuonna 2001. Kuvailevien predikatiivilauseiden 

osalta tilanne on vuonna 2017 molempien virkkeen alkujen osalta sama kuin vuonna 2001. 

Muutoksena Minä olen -alkuisten virkkeiden osalta on se, että muu-kategoriassa on kolme 

esiintymää.  

Kuten siis huomataan, kategorioiden osalta tilanne on pysynyt sekä vuonna 2001 että 

vuonna 2017 melko samana: omakohtaiseen kokemukseen viitataan eniten. Tässä kohtaa on 

tietenkin hyvä muistaa aineistoni hyvin pieni määrä. Vaikka siis tässä aineistossa näyttää siltä, 
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että molemmat virkkeenalut viittaavat enimmäkseen kokemukseen, ei voida kuitenkaan vetää 

johtopäätöstä, että näin todella olisi kaiken Suomi24-palstalla käytävän keskustelun osalta. 

Olen kiinnittänyt huomiota kategorioiden lisäksi siihen, onko Itse olen- tai Minä olen -

alkuinen virke esiintynyt kommenteissa vai keskustelunaloituksissa. Kommenttiosion viestit 

olen myös lajitellut sen perusteella, vastaavatko ne johonkin aiempaan kommenttiin vai suoraan 

aloitukseen. Luvussa 3.3. mainitsemani polylogisuus näkyy vahvasti joissain kommenttiket-

juissa: kaksi keskustelijaa saattaa päätyä keskustelemaan jostain sivuseikasta keskenään sa-

massa kommenttiketjussa, jossa keskustellaan myös keskustelunaloituksesta tai tämän herättä-

mästä keskustelusta. Rinnakkaisia keskusteluja saatetaan siis käydä samassa ketjussa eri kes-

kustelijoiden välillä. 

Alla olevasta taulukosta selviää keskustelunaloitusten, aiempaan kommenttiin vastannei-

den ja suoraan aloitukseen vastanneiden kommenttien määrät vuodelta 2001.  

 

Taulukko 3. Itse olen- ja Minä olen -alkuisen virkkeen sisältävän viestin sijainti keskustelu-

ketjussa vuonna 2001.  

 Keskustelunaloi-

tukset 

Vastaus aiempaan 

kommenttiin  

Suoraan aloituk-

seen vastaava kom-

mentti 

Yhteensä 

Itse olen 1 11 13 25 

Minä olen 5 12 8 25 

 

Taulukko 3 esittää aineistossani esiintyneiden viestien sijainnin keskusteluketjussa. Huomion 

arvoista on, että vuoden 2001 Itse olen -alkuisista esiintymistä vain yksi kappale eli 4 % sijait-

see keskustelunaloituksessa. Sen sijaan Minä olen -alkuisen virkkeen sisältävistä esiintymistä 

viisi kappaletta eli 20 % sijoittuu keskustelunaloituksiin. Itse olen -alkuisen virkkeen sisältä-

vistä viesteistä 13 kappaletta, eli 52 % on suoraan keskustelunaloitukseen vastaavia komment-

teja ja 11 kappaletta eli 44 % vastauksia aiempiin kommentteihin. Minä olen -alkuisen virkkeen 

sisältävistä viesteistä suurin osa, eli 48 % on vastauksia aiempiin kommentteihin ja 32 % suo-

raan keskustelunaloituksiin vastaavia kommentteja. Molempien virkkeenalkujen aineistossa on 

siis vuodelta 2001 vähiten esiintymiä, jotka esiintyvät keskustelunaloituksissa. Suurin osa vuo-

den 2001 esiintymistä on kommentteja aiempiin viesteihin tai suoraan aloitukseen vastaavia 

kommentteja. Siitä voidaan päätellä, että molemmilla, sekä Itse olen- että Minä olen -alkuisilla 

virkkeillä, tuodaan keskusteluun jotain lisää tai kommentoidaan aloitusta sen sijaan, että niillä 

avattaisiin keskustelua. 
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Taulukosta 4 (seuraavalla sivulla) näemme vastaavanlaiset luvut keskusteluketjuun sijoit-

tumisesta vuodelta 2017. Taulukosta selviää, että keskustelunaloituksia on Itse olen -alkuisen  

Taulukko 4. Itse olen- ja Minä olen -alkuisen virkkeen sisältävän viestin sijainti keskustelu-

ketjussa vuonna 2017.  

 Keskuste-

lunaloitus 

Vastaus aiempaan 

kommenttiin 

Suoraan aloituk-

seen vastaava kom-

mentti 

Yhteensä 

Itse olen 4 11 10 25 

Minä olen 1 15 9 25 

 

virkkeen sisältävissä esiintymissä enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2001, mutta sen sijaan 

Minä olen -alkuisia virkkeitä on keskustelunaloituksissa 16 prosenttiyksikköä vähemmän 

vuonna 2001 kuin vuonna 2017. Vastauksia aiempiin kommentteihin on Minä olen -alkuisen 

virkkeen sisältävissä esiintymissä 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2001. Itse olen 

-alkuisen virkkeen sisältävissä esiintymissä vastauksia aiempiin kommentteihin on yksi kappale 

vähemmän kuin vuonna 2001. Suoraan keskustelunaloitukseen vastaavia kommentteja on Itse 

olen -alun sisältävien virkkeiden osalta 12 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2001, 

mutta Minä olen -alkuisen virkkeen sisältäviä esiintymiä on vuodelta 2017 yksi kappale eli 

neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2001.  

Näyttää siis siltä, että verrattuna vuoteen 2001, vuonna 2017 on ollut yleisempää tehdä jo 

heti keskustelun aloituksessa ero muihin keskustelijoihin Itse olen -alkuisella virkkeellä: esittää 

esimerkiksi heti oma kokemus, mielipide tai kuvaus itsestä. Suurin osa Itse olen -alkuisista 

virkkeistä on silti kommenttiosiossa, joten voidaan todeta, että lähtökohtaisesti Itse olen -alkui-

set virkkeet esiintyvät aineistossani kommenttiosiossa, eivätkä keskustelunavausten yhtey-

dessä. Tämä tukee ajatusta siitä, että itse-sanalla tuodaan keskusteluun jokin uusi asia tai näkö-

kulma yhdeksi monista vaihtoehdoista (VISK §768; Kielitoimiston ohjepankki: itse; Kok 2016: 

243). 

Edellä esittelemäni yleisen aineiston lajittelun pohjalta voidaan todeta, että suurin osa Itse 

olen- ja Minä olen -alkuisista virkkeistä ilmaisee omakohtaista kokemusta sekä vuonna 2001 

että vuonna 2017. Molemmat esiintyvät myös keskustelujen kommenttiosiossa, eivätkä niin-

kään keskustelunavauksissa. Seuraavissa luvuissa (3.2, 3.3 ja 3.4) voidaankin huomata, miten 

Itse olen -alkuiset virkkeet käytännössä tuovat jonkin uuden asian tai näkökulman osaksi edel-

tävää keskustelua.  
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3.2 Omakohtaiseen kokemukseen viittaaminen 

Tässä alaluvussa esittelen omakohtaiseen kokemukseen viittaavia esiintymiä. Keskityn analy-

soimaan Itse olen -alkuisia virkkeitä, mutta tuon vertailukohdaksi myös Minä olen -alkuisia 

virkkeitä. Kaikista esimerkeistä on muutettu nimimerkki, kuitenkin niin, että alkuperäisen ni-

mimerkin ortografiaa (esim. isoa tai pientä alkukirjainta) ei ole muutettu. Kahdella viivalla (--) 

osoitan poistettuja tekstin osia. Joihinkin esimerkkeihin olen lisännyt kommenttiketjun aiempia 

kommentteja, mikäli ne ovat relevantteja tarkastelemani esimerkin kannalta.  

Esimerkki 5 on kommentti keskustelusta, jossa keskusteluketjun aloittaja kysyy, voiko 

kissan kynnet leikata koiran kynsien leikkaamiseen tarkoitetuilla saksilla vai tarvitaanko leik-

kuuseen tietynlainen leikkuri. Ketjussa on ennen esimerkin 5 kommenttia keskusteltu siitä, 

onko kissan kynsiä ylipäätään tarpeellista leikata vai riittääkö kynsien huoltoon kissoille tar-

koitettu raapimalauta ja kiipeilypuu. Kommenttiosiossa mainitaan myös, ettei kissan kynsistä 

pidä leikata kuin terävin kärki.  

 

Esimerkki 5 

Yleistä kissoista -palsta 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 1. ketjussa 

 

kisujen ystävä 

ei kissan kynsiä kuulu leikata. kissa kyllä pitää 

itse huolta kynsistään. ja jos kissastasi välität 

pidät juolta että sillä on myöskin joku 

raapimalauta simmonen oikeen kunnollinen johon on 

hyvä terotella ettei se hajota sun sohvan kylkeä. 

ja osta kisulille leluja. Kissalle kynnet on osa 

sen identiteettiä ja itsetuntoa niin kuin häntä. 

 

Vastaus aiempaan, kisujen ystävän kommenttiin 

äiskä 

(--) Kissojen kynsien leikkaamisella ei 

tarkoiteta kynsien poistamista kissalta (sitäkin 

olen kuullut tehdyn jossain päin maailmaa ja se 

on väärin) vaan terävimmän kärjen katkaisemista. (--) 

 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 7. ketjussa 

(16) 2001 

 

Kattien fanittaja 

Itse olen leikellyt kissan kynnen ihan terävimmän 

kärjen aina välillä pois ihan tavallisilla kanin 

kynsileikkureilla. 

 

Mulla on sisäkissa, jolta leikkelen välillä niitä 
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kynsiä ja kyllä se silti ihan hyvin pystyy 

kiipeilypuuhunsa painelemaan ja tekemään ihan 

kaikkea mitä ennenkin. Se hyöty siitä vaan on, 

että minun ei tartte heittää sitä pois sylistäni, 

kun se mielihyvän osoituksena alkaa "leipomaan" 

reittäni kynsillään. 

 

Ulkokissalta ei niitä leikkele, koska ne kuluu 

pihallakin ja se saa ne paremmin lyötyä kiinni 

hiireen, kun on terävät kärjet. 

 

Heti kommentin alussa on Itse olen -alkuinen virke. Tällä virkkeellä kommentoija vastaa suo-

raan keskustelun aloittajan esittämään kysymykseen siitä, millaiset sakset soveltuvat kissan 

kynsien leikkaamiseen. Keskustelija kertoo leikkaavansa kissan kynsiä tavallisilla kanin kynsi-

leikkureilla eli kertoo oman toimintatapansa vastauksena keskustelunaloituksessa esitettyyn ky-

symykseen. Kattien fanittaja kertoo oman kokemuksensa ja toimintatapansa pohjalta, millä kis-

san kynsiä voi leikata. Hän esittää kommentissa oman toimintatapansa ja perustelee sen myö-

hemmin kommentissa. 

Aiemmassa keskustelussa on tuotu esille, ettei kissan kynsiä tulisi ollenkaan leikata ja 

että kissan kynsien leikkaamisessa tulisi olla hyvin varovainen ja leikata vain terävin kärki kyn-

nestä. Aiemmissa kommenteissa on nostettu esille myös se, että kissan kynsille tulisi hankkia 

oma leikkuri, sillä esimerkiksi koiralle tarkoitettua leikkuria ei voida käyttää. Kissojen fanittaja 

esittää oman toimintatapansa kissan kynsien leikkaamiseen kommentissaan. Ensimmäisessä 

virkkeessä hän sanoo, että leikkaa kissan kynnestä nimenomaan terävimmän kärjen, käyttäen 

samoja sanoja kuin äiskä kommentissaan. Samojen sanojen käyttämisestä voidaan olettaa, että 

kommentti osoitetaan ainakin osittain myös äiskälle (Jaakola 2018: 141–142; Virtanen & Ju-

vonen 2018: 188).  

 Itse-sanan tehtävä on koko virkkeen kannalta tehdä ero aiempiin kommentoijiin: keskus-

telija esittää oman toimintatapansa (joka on erilainen kuin aiemmin esille nostetut) ja implikoi 

sen kautta, että hänen toimintatapansa on hyvä ja toimiva ja voi suositella sitä myös keskuste-

lunaloittajalle. Itse-sanaa voidaan tässä kommentissa luonnehtia kontrastiivista sävyä luovaksi, 

sillä sen avulla tuodaan virkkeen ilmaisema asia vaihtoehdoksi muille keskustelussa esitetyille 

toimintatavoille (VISK §768). 

Kattien fanittaja esittää Itse olen -alkuisen virkkeen jälkeen perusteluja sille, miksi leik-

kaa kissansa kynnet. Perusteluja hän antaa todennäköisesti siksi, että aiemmista kommenteista 

käy ilmi esimerkiksi kisujen ystävän näkemys siitä, ettei kissojen kynsiä tulisi leikata ollenkaan. 
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Kattien fanittajan perustelut toimivat siis ikään kuin vastineena aiemman kommentin esittä-

mälle näkemykselle.  

Esimerkin 5 kaltainen kommentti on melko tyypillinen Itse olen -alkuisen virkkeen esiin-

tymä aineistossani. Monissa muissakin kommenteissa on samaan tapaan käytetty itse-sanaa 

osoittamaan omaa toimintatapaa ja ennen tai jälkeen sen perusteltu tarkemmin oman toiminnan 

syitä. Vaikuttaa siltä, että tämän kaltaisissa esiintymissä itse-sanalla siis luodaan eroa omien ja 

muiden keskustelijoiden kuvaamien toimintatapojen välille. Usein Itse olen -alkuisilla virk-

keillä tuodaan myös esille jokin uusi asia tai näkökulma, jota aiemmassa keskustelussa ei ole 

vielä mainittu. Tällainen uusi näkökulma tuodaan esille esimerkissä 5, Kattien fanittajan ker-

toessa, että hän leikkaa kissansa kynnet siksi, etteivät ne raapisi häntä, kun kissa mielihyvän 

osoituksena leipoo omistajansa reisiä ja ettei hänen sen vuoksi tarvitsisi siirtää kissaa pois sy-

listään. 

Seuraava esimerkki edustaa myös tyypillistä esiintymää Itse olen -alkuisten virkkeiden 

joukossa. Keskustelun aloittaja on valittanut viikon vanhasta autostaan, joka on monilta osin jo 

hajalla, ja toteaa, ettei enää aio hankkia kyseisen merkin autoa. Kommenttiketjussa kehotetaan 

aloittajaa vaihtamaan autonsa toisenmerkkiseen. Eräs kommentoija nostaa esille Seat-merkki-

sen auton ja kehottaa keskustelun aloittajaa tutustumaan tämän merkin valikoimiin. Kartonki-

nimimerkki vastaa Seat-merkkistä autoa koskevaan kommenttiin. Pysyisivät jalkapallossa -ni-

mimerkki sen sijaan vastaa suoraan Kartongin kommenttiin. 

 

Esimerkki 6 

(3) 2001 

Yleistä Toyotasta -palsta 

Vastaus aiempaan kommenttiin, 4. kommentti ketjussa 

 

Kartonki 

Seattia ei yleisesti vielä mielletä autoksi. Vaikka Malaga oli kaikkien au-

tojen äiti. Ei ruostunut ollenkaan kaikki suunnittelu oli kuin mitoitettu 

pohjolan oloihin. 

 

Vastaus Kartongin kommenttiin, 5. kommentti ketjussa 

 

Pysyisivät jalkapallossa 

Mihinkäpä se kissa karvoistaan pääsee, ja ei auton mainetta nosteta ylös 

AIVAN POHJAMUDISTA muutamassa vuodessa! 

Itse olen ollut muutaman vuoden töissä Espanjassa ja voin vain kuvitella 

kun paikalliset sällit kassa autoja oikein "tunteella"! Ei ollut meinaan 

IHAN parhaimpia/ahkerimpia työntekijöitä nämä espanjalaiset, tai aina-

kaan työn tarkkuus ja täsmällisyys oli suoraan Venäjältä! Ihan huvitti ul-

kopuolisena olla hommissa näiden paikallisten kanssa, kun pojilla ei se 
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aamulla töihin tulo maistunut ja työt alkoivat lähes AINA vasta silloin, 

kun työntekijät viitsivät tulla töihin. On siinä työmoraalissa SUURI ero 

esimerkiksi Suomeen verrattuna, ei siellä ravintolassa paljo katsoneet, jos 

pihvi oli homeessa, pannulle vain ja kastiketta päälle...... 

 

Kartonki-nimimerkki kehuu Seat-merkkisiä autoja sanomalla, että ne sopivat mainiosti pohjo-

lan olosuhteisiin. Hän kuitenkin kommenttinsa alussa toteaa, ettei Seat-merkin autoja vielä 

mielletä autoiksi. Tulkitsen hänen tarkoittavan tällä sitä, ettei auton maine ole sellainen kuin se 

ansaitsisi olla, sillä ensimmäisen virkkeen jälkeen hän kehuu merkin autoja. Pysyisivät jalka-

pallossa -nimimerkki sen sijaan toteaa, ettei auton mainetta korjata muutamassa vuodessa, var-

sinkin, kun se on ollut ihan pohjamudissa.  

Kommentin toisen virkkeen Pysyisivät jalkapallossa -nimimerkki aloittaa Itse olen -al-

kuisella virkkeellä. Hän kertoo, että on työskennellyt itse muutaman vuoden Espanjassa eikä 

usko espanjalaisten olevan parhaimpia autontekijöitä. Hän perustelee väittämäänsä sillä, että 

oman työrupeamansa aikana hän huomasi espanjalaisten työmoraalin olevan heikko. Implikaa-

tiona siis on, että autojen heikkoutta selittää juuri espanjalaisten huono työmoraali. Itse olen -

alkuinen virke siis kertoo omakohtaisesta kokemuksesta, ja se toimii kommentissa perusteluna 

sille, etteivät espanjalaiset autot voi olla hyviä. 

Kommentoija tekee itse-sanalla myös eron muihin, sillä aiemmissa kommenteissa kukaan 

ei kerro olleensa Espanjassa tai tietävänsä espanjalaisten työmoraalista. Tällä Pysyisivät jalka-

pallossa -nimimerkki osoittaa, että hänellä on verrattuna muihin pätevyys kertoa espanjalaisten 

työmoraalista. Itse-sana siis tässäkin yhteydessä sisältää merkityksen minä–muut. Pysyisivät 

jalkapallossa -nimimerkillä on varmaa tietoa vain itsestään ja omasta kokemuksestaan ja sen 

esille tuomalla hän luo kontrastiivisen sävyn keskusteluun. (Hakulinen 1982: 52.) 

Itse olen -alkuinen virke on esimerkissä 6 aikamuodoltaan perfektissä. Perfekti viittaa 

esitettävään kokemukseen, joka on tapahtunut aiemmin mutta joka on puhehetken kannalta jol-

lain tavalla relevantti (Comrie 1976: 52). Itse olen -alkuisella, perfektimuotoisella virkkeellä 

myös tuodaan kommenttiin jotain, joka on merkityksellistä alkavan kertomuksen kannalta (Sep-

pänen 1997: 2–3). 

Nostan esiin vielä yhden esimerkin omakohtaista kokemusta ilmaisevien Itse olen -esiin-

tymien joukosta. Keskustelun aloituksessa kehutaan sitä, että Qatar-lentoyhtiö lisää matkustus-

paikkoja ja lentoja Helsingin reitille. Lentoyhtiötä kehutaan muutenkin sen tarjoamasta hyvästä 

palvelusta ja edullisista hinnoista. Kommenttiosiossa sen sijaan kritisoidaan mainitun lentoyh-

tiön toimintaa: kommentoijat esittävät, että yhtiö lentää puolilla koneellisilla, ja pitävät toista 

päivittäistä lentovuoroa turhana. Kommenttiosiossa nostetaan myös esille, että kyseisen 
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lentoyhtiön kannattaminen tukee välillisesti terrorismia Euroopassa ja Lähi-Idässä. Esimerkin 

7 kommentti vastaa aiempiin kritisoiviin kommentteihin, vaikka ei olekaan suora vastaus mi-

hinkään aiempaan kommenttiin. 

 

Esimerkki 7 

Lentäminen-palsta 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 8. kommentti ketjussa 

(44) 2017 

 

QAB122 

Huomaa että täällä ollaan osin katkeria että muutkin lentoyhtiöt kuin Finn-

air pärjää Helsingissä. Se nyt on vaan näiden Finnair uskovaisten lopulta-

kin uskottava että kaikille suomalaisille ei Finnair riitä ja sen tarjoama 

palvelu ei tyydytä. Parempaa vaihtoehtoa on onneksi tarjolla. Itse olen 

Qatarilla jo ehtinyt lentämään 24 lentoa kolmelle eri mantereelle/mante-

reelta. Aloitin tosin Qatarilla lentämisen ennenkuin se tuli Hesaan. Joulu-

kuussa tiedossa seuraavat lennot Qatarilla. 

 

 

Nimimerkki QAB112 ottaa kantaa ketjun aiempiin kommentteihin ja kritiikkiin, jota Qatar on 

niissä saanut. Hän kertoo Itse olen -alkuisella virkkeellä, että on lentänyt Qatarilla jo 24 kertaa 

kolmelle eri mantereelle. Kommentin lopussa hän kertoo aloittaneensa Qatarilla lentämisen jo 

ennen kuin se tuli Helsinkiin ja on myös tulevaisuudessa aikeissa matkustaa kyseisellä lento-

yhtiöllä. 

Itse olen -alkuisella virkkeellä vedotaan omaan kokemukseen ja täten oikeutetaan kom-

mentissa esitetty mielipide siitä, että Qatar on parempi lentoyhtiö kuin Finnair. Omakohtainen 

kokemus toimii tässä kommentissa siis perusteena sille, että kommentoija kokee olevansa pä-

tevä arvioimaan lentoyhtiötä. Hän mainitsee kommentissaan, kuinka monta kertaa on lentänyt 

Qatarilla ja tällä mahdollisesti pyrkii vielä korostamaan kokemuksen määrää ja vakuuttamaan 

muutkin keskustelijat siitä, että hän todella on pätevä arvioimaan lentoyhtiötä. Kontrasti luo-

daan samaan tapaan kuin edellisessäkin esimerkissä keskustelijan ja muiden välille, kun kes-

kustelija voi puhua vain omasta puolestaan ja omasta kokemuksestaan. Kommentissa myös 

siirrytään puheessa muista itseen, eli suoritetaan jonkinlainen teeman vaihto. (Hakulinen 1982: 

52).  

Kommentissa on havaittavissa poleemisuutta, jota itse-sanalla korostetaan. Keskustelija 

asettuu muita kommentoijia vastaan aluksi puhuen passiivissa (täällä ollaan osin katkeria) 

aiemmista kommentoijista, jotka kritisoivat Qatarin lentojen lisäämistä. Hän nostaa vastapuolen 
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esiin myös Finnair uskovaisista puhuessaan. Koska ennen itse-sanan käyttöä on nostettu esiin 

jo vastapuolet, saa Itse olen -alkuinen virke poleemisen sävyn. (Hakulinen 1982: 52–53.) 

Kuten aiemmatkin omakohtaiseen kokemukseen viittaavat esiintymät, on myös esimerkin 

6 Itse olen -alkuinen virke aikamuodoltaan perfektissä. Virkkeellä tuodaan siis esille jo alkanut 

toiminta, joka ei ole kuitenkaan vielä loppunut. Toiminta koetaan oleelliseksi meneillään olevan 

keskustelun takia. Tässäkin siis näkyy Seppäsen (1997: 2–3) havainto perfektistä osana koke-

muksen ilmausta kertomuksen alussa (Seppänen 1997). 

Esitän yhden esimerkin myös Minä olen -alkuisesta virkkeestä, joka ilmaisee omakoh-

taista kokemusta. Se viittaa kokemukseen, kuten esimerkit 1, 5, 6 ja 7 mutta ei kuitenkaan luo 

aivan yhtä kontrastiivista sävyä kuin itse-sanalla alkava virke.  

Esimerkin 8 keskustelu koskee painonpudotusta. Aloittaja kertoo painonhallintaongel-

mistaan ja pyytää vinkkejä siihen, miten saisi painoaan pudotettua. Esimerkin 8 viesti on en-

simmäinen kommentti keskusteluketjussa. Koska kommentti on pitkän ohjelistansa kanssa 

melko pitkä, laitan näkyviin vain kommentin alkuosan, jossa olennainen tulee esille. Liitän mu-

kaan myös keskustelunaloituksen, sillä Itse olen esiintyy ensimmäisessä kommentissa, joka 

vastaa suoraan keskustelun aloittajalle.  

 

Esimerkki 8 

(14) 2001 

Keskustelunaloitus 

 

kituva  

Mulla on ongelma. En voi vastustaa makeeta ja 

syön sitä joka päivä, vaikka kuinka olen 

yrittänyt olla syömättä. Kotona on niin paljon 

kaiken näköisiä herkkuja että niitä tulee aina 

syötyä. Ja kun on syönyt masennukseensa, masentuu 

vielä enemmän ja syö vielä enemmän. Niimpä päädyn 

loppu tulokseen että vihaan itseäni ja kroppaani. 

 

Mikään ei tunnu menevän oikein. Liikun melko 

paljon, n. 3 kertaa viikossa, joskus enemmän ja 

joskus vähän vähemmän. Itsekuria ei ole, eikä 

oikein itsetuntoakaan. Tiedän että minun pitäisi 

ottaa itseeni niskasta kiinni, mutta helpommin 

sanottu kun tehty. 

 

Mulla ei ole bulimiaa, ja vielä vähemmän 

anoreksiaa, mutta onko tämä jonkinlainen 

syömishäiriö? Ja kuinka pääsen eroon reiluista 

ylimääräisistä kiloistani ja onko kukaan 

laihtunut millään pillerillä tai juomalla? En 

kestä enää! Auttakaa! 
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Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 1. ketjussa 

linell 

Pillerit ja juomat saattavat tuoda hetkellisen helpotuksen, mutta kilot ki-

puvat usein takaisin tuplaten. 

Minä olen nyt ensimmäistä kertaa elämässäni onnistunut laihduttamaan 

yhtäjaksoisesti useamman viikon. En ole nälkädietillä, ja makeaakin saa 

vähäsen syödä.Ennen ongelmani oli aikalailla samanlainen kuin sinulla. 

Jos haluat laihtua, ja sinulla on oikeasti tarvetta siihen (minä olen 163 cm 

pitkä ja painoin alussa 77 kg) niin suosittelen seuraavaa. (--) 

 

 

Nimimerkki linell kommentoi keskustelun aloitukseen painonpudotuksesta kertomalla 

omista kokemuksistaan. Hän mainitsee kommentin alussa, etteivät pillerit tai juomat toimi pai-

nonpudotuksessa pidemmän päälle vaan tuovat vain hetkellisen helpotuksen. Kommentoimalla 

pillereitä ja juomia linell vihjaa siihen, että hänellä on niistä kokemusta.  

Seuraavan kappaleen kommentin hän aloittaa Minä olen -alkuisella virkkeellä. Sillä hän 

kertoo, että on itse onnistunut ensimmäistä kertaa laihduttamaan pidemmän aikaa yhtäjaksoi-

sesti. Tällä hän siis implikoi, että on yrittänyt laihduttaa menneisyydessä ennenkin, mutta vasta 

nyt on onnistunut. Mielenkiintoista tässä Minä olen -alkuisessa virkkeessä on se, että vaikka se 

on aikamuodoltaan perfektissä, käyttää keskustelija siinä kuitenkin partikkelia nyt, joka viittaa 

nykyhetkeen (Kielitoimiston sanakirja s.v. nyt). Kuten VISK (§ 824) kuitenkin toteaa, voidaan 

nyt-partikkelia käyttää myönteisen sävyn luomisessa esimerkiksi silloin, kun kerrotaan omasta 

toiminnasta. Niinpä uskoisin nimimerkin linell käyttävän nyt-partikkelia korostamaan omaa on-

nistunutta ja myönteistä toimintaansa. Nyt-partikkeli voi myös olla temporaalinen ja ankkuroida 

onnistuneen laihduttamisen nykyhetkeen, mikä kertoo, että laihduttaminen tapahtuu juuri nyt. 

Usein temporaalinen nyt-sana esiintyy heti virkkeen alussa (VISK §823) ja sävypartikkelina 

toimiva nyt finiittiverbin tai subjektin perässä (VISK §823). Tämän virkkeen osalta tulkitsen 

nyt-sanan edustavan sekä sävyä että ajallista ulottuvuutta.  

Minä olen -alkuisella virkkeellä nimimerkki linell kertoo omasta kokemuksestaan ja toi-

minnastaan. Nyt ensimmäistä kertaa implikoi, että linellillä on ollut laihdutusyrityksiä aiem-

minkin, mutta ne ovat olleet epäonnistuneita. Hän siis nostaa Minä olen -alkuisella kommentil-

laan esille paitsi oman kokemuksensa laihdutuksesta, myös osoittaa empatiaa aloittajaa koh-

taan: laihduttaminen ei ole helppoa. Toisaalta hän myös oikeuttaa itsensä ohjeistamaan laihdut-

tamisessa sillä, että on itse ensimmäistä kertaa onnistunut yhtäjaksoisessa painonpudotuksessa. 
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Kuten esimerkistä 8 huomataan, se on samanlinjainen eli sopusoinnussa edellisen vuoron 

kanssa (Tieteen termipankki: samanlinjaisuus). Minä olen -alun sisältävällä virkkeellä ei siis 

luoda selvää eroa aiemmin esitettyyn, vaan pikemminkin asetutaan samaistujan asemaan. Kun 

Itse olen -alkuisten omakohtaiseen kokemukseen vetoavien virkkeiden jokaisessa esimerkissä 

itse-sana luo vastakkainasettelua, korostavaa sävyä, poleemisuutta ja pyrkimystä korostamaan 

jotain uutta asiaa, jota aiemmassa keskustelussa ei vielä ole nostettu esille, Minä olen -alkuisella 

virkkeellä voidaan asettua samaan linjaan, ikään kuin toisen keskustelijan kanssa samalle ”puo-

lelle”. 

Tässä alaluvussa olen esitellyt omakohtaista kokemusta ilmaisevia esiintymiä, joita suu-

rin osa aineistosta on. Niiden avulla ilmaistaan kokemus, jolla keskustelija pätevöittää itsensä 

esittämään kantansa tai mielipiteensä johonkin asiaan. Omakohtaista kokemusta ilmaisevilla 

esiintymillä voidaan ilmentää myös omaa toimintatapaa.  

3.3 Mielipiteen ilmaiseminen 

Tässä alaluvussa esittelen mielipidettä ilmaisevia esiintymiä. Itse olen -alkuisista virkkeistä 

mielipidettä ilmaisevia esiintymiä on vain kolme ja ne ovat kaikki vuoden 2017 aineistosta. 

Esittelinkin jo yhden näistä esiintymistä alaluvussa 1.2, joten esittelen tässä luvussa vain kaksi 

Itse olen -alkuisen virkkeen sisältävää ja mielipidettä ilmaisevaa esiintymää. Vertailun vuoksi 

esitän myös yhden Minä olen -alkuisen virkkeen sisältävän esiintymän.  

Esimerkki 9 on keskustelunaloitus, jossa pohditaan, hyväksyykö eduskunta nelosoluen 

myynnin ruokakaupoissa. Hän kysyy aloituksellaan muilta keskustelijoilta veikkauksia asiaan 

ja esittää lopuksi vielä oman mielipiteensä asiaan. 

 

Esimerkki 9 

2017 (49) 

Yhteiskunta-palsta 

Keskustelunaloitus 

 

tallalailla 

Heitetäänpä arvausleikki käyntiin juuri nyt: Hyväksyykö eduskunta tä-

nään nelosoluen myynnin ruokakaupoissa? Itse olen sitä mieltä, että ei 

hyväksy. Se on siinä ja siinä. 

 

Esimerkissä 9 nimimerkki tallalailla esittää muille kysymyksen. Heti perään hän kertoo Itse 

olen -alkuisella virkkeellä olevansa sitä mieltä, ettei nelosoluen myyntiä ruokakaupoissa 
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hyväksytä eduskunnassa. Viimeisellä virkkeellä hän vielä lisää se on siinä ja siinä, jolla impli-

koi uskovansa, ettei hyväksyntä jäisi monista äänistä kiinni.  

Itse olen -alkuisella virkkeellä keskustelija esittää oman mielipiteensä ja samalla vastauk-

sen ja veikkauksen omaan kysymykseensä. Mielenkiintoista on, ettei hän kerro uskovansa tai 

veikkaavansa, ettei nelosoluen myyntiä ruokakaupoissa hyväksytä eduskunnassa, vaan esittää 

asian mielipiteenä. Itse-sana on myös melko kontrastiivinen; keskustelija pyrkii korostamaan 

sitä, että kyse on hänen omasta mielipiteestään. Tästäkin virkkeestä välittyy siis tietynlainen 

vastakkainasettelu itsen ja muiden välille. 

Esimerkissä 10 luodaan voimakkaammin poleemisuutta ja vastakkainasettelua keskuste-

lijoiden välille kuin muissa tämän alaluvun esimerkeissä: 

 

Esimerkki 10 

   (47) 2017 

   Vastaus aiempaan kommenttiin, 13. kommentti 

 

Viestin alussa lainaus aiemmasta viestistä:  

"sillä ei 20-vuotias ole valmis vielä oikein mihinkään, toki osaa oikutella 

varmasti aika hyvin. " 

 

Et ole tosissasi? Vai ihan oikeasti aliarvioit parikymppisiä lapsia noin ran-

kasti? Itse olen sitä mieltä, että jo nuorena annetaan vastuuta lapsille, niin 

että he ovat 18-vuotiaana täysin valmiita vastuulliseen elämään. (--) 

 

Esimerkissä Itse olen -alkuisella virkkeellä ilmaistaan alkuun mielipide ja sen jälkeen perustel-

laan se. Mielipidettä ilmaisevien Itse olen -alkuisten esiintymien osalta itse-sanan tehtävä onkin 

pitkälti tuoda esille keskustelijan mielipide ja asettaa mielipide myös jollain tavalla vastakkain 

aiemman kommentin kanssa. Sillä tehdään kommentissa teeman vaihto sinusta minuun (Haku-

linen 1982: 52). 

Seuraava esimerkki on kommentti aloitukseen, jossa kysytään, mistä kaupoista luottotie-

doton saisi tilattua osamaksulla tai laskulla. Keskustelussa kommentoidaan, ettei luottotiedoton 

voi maksaa osamaksulla, eikä osamaksun ottaminen ole muutenkaan hyvä ajatus, jos on vel-

kaantunut jo valmiiksi. Kommenttiosiossa jaetaan myös tarinoita siitä, miksi luottotietojen me-

netys ei aina ole oma vika. Esimerkin 11 kommentissa keskustelija esittää mielipiteensä osa-

maksuista. 
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Esimerkki 11 

Lainat ja velat -palsta 

Suora vastaus aloitukseen 

2017 (35) 

 

sthtshthshts 

Itse olen sitä mieltä, että mitään ei koskaan kannata ostaa osamaksulla. 

Ainoa mahdollinen poikkeus on täysin koroton ja kuluton osamaksu ja 

sitäkin välttäisin, jos ei ole varma taloustilanteestaan. Köyhän ei kannata 

maksaa euroakaan korkoja. Jos varaa ei johonkin tavaraan ole, jääkööt 

hankkimatta kunnes pystyy maksamaan sen kerralla. 

 

Jos on varaa maksaa osamaksut, on taatusti varaa säästää sama summa. 

Tämä on ihan alkeellista matematiikkaa. Se, että tavaran täytyy ostaa 

osamaksulla ja maksaa korot, on itselleen valehtelua ja taloudellisesti 

järjetöntä. 

 

Esimerkki 11 alkaa Itse olen -alkuisella virkkeellä. Sillä kommentoija esittää oman mielipi-

teensä siitä, että mitään ei koskaan kannata ostaa osamaksulla. Mielipiteen esittämisen jälkeen 

kommentoija perustelee ja taustoittaa näkemystään.  

Itse olen -alkuista virkettä käyttämällä kirjoittaja tuo keskusteluun uuden asian esille. Mo-

net kommentoijat ovat kommenttiketjussa sanoneet, ettei luottotiedottoman tulisi ostaa mitään 

osamaksulla, mutta nimimerkki sthtshthshts tuo kommentissaan esille sen, ettei kenenkään, var-

sinkaan köyhän, tulisi maksaa mitään osamaksulla. Hän antaa mielipiteelleen myös sellaiset 

perustelut, joita ei ole aiemmin ketjussa mainittu. Itse-sanalla hän siis tuo keskusteluun jonkun 

uuden asian ja luo sillä kontrastiivisen sävyn muihin kommentoijiin ja kommentteihin nähden.  

Verrokiksi Itse olen -alkuisen virkkeen sisältäville esiintymille, tuon esimerkin myös 

Minä olen -alkuisen virkkeen sisältävästä esiintymästä. Esimerkki 12 sisältää sekä aloitusvies-

tin, että ketjusta itsenäisen kommentin, joka vastaa aloitukseen.  

 

Esimerkki 12 

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue -palsta 

Keskustelunaloitus 

 

Paavo Lipponen on saanut, mutta ketkä uusista puheenjohtajaehdok-

kaista? 

 

"Axel Olof Freudenthal -mitali on Ruotsalaisen kansanpuolueen vuosit-

tain pidettävien puoluepäiviensä yhteydessä jakama mitali. Se on nimetty 

tunnetun kielentutkija-svekomaanin Axel Olof Freudenthalin mukaan. 

RKP jakaa mitaleja niille henkilöille, joiden se katsoo ansioituneen ruotsin 

kielen aseman edistämisessä erityisesti Suomessa." 
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"Toisaalta Freudenthal harrasti rotuoppeja ja uskoi suomalaisten alem-

piarvoisuuteen.[4]" 

 

Lainaukset Wikipediasta. 

 

Nämä jutut kertovat mukavasti SDP <--> YLE <--> RKP -kytköksistä, 

joka näkyy ja kuuluu joka päivä! 

 

Suora vastaus keskustelunaloitukseen, 4. ketjussa 

(27) 2017 

 

3435593098 

Syyllisiä siihen että suomalaisten pitää opiskella turhaa kieltä, pakkoruot-

sia, ilman järkeviä perusteluja voidaan etsiä SDPn riveistä. SDPn johto on 

ollut kymmeniä vuosia pakkoruotsin kannalla ja SDPhen on syntynyt pak-

koruotsia kannattava kulttuuri. RKPn säätiöistä on valunut rahaa SDPn 

jäsenille. 

Pakkoruotsin kannattaja on aina vahvoilla SDPn johtajaksi ja niin tälläkin 

kertaa Tuppuraisen ja jo perääntynen Antti Lindtmanin kohdalla. 

Vain P. pakkoruotsi Lipponen on onnistunut perustelemaan pakkoruotsin. 

Hän on sanonut että kukaan ei valitsisi ruotsia jos se ei olisi pakollinen. 

Minä olen samaa mieltä P. pakkoruotsi Lipposen kanssa, koska kukaan ei 

valitsisi turhaa kieltä jos se olisi vapaaehtoinen. 

 

Esimerkin 12 kommentissa nimimerkki 3435593098 kertoo omia ajatuksiaan pakkoruotsista. 

Keskustelija kertoo, että vain Paavo Lipponen on hänen mielestään onnistunut perustelemaan 

pakkoruotsin opiskelun, ja viimeisellä, Minä olen -alkuisella virkkeellä hän kertookin olevansa 

Paavo Lipposen kanssa samaa mieltä pakkoruotista. Minä olen -alkuisella virkkeellä keskuste-

lija siis yhtyy Paavo Lipposen mielipiteeseen ja sivulauseella perustelee myös, miksi. Poiketen 

siis esimerkistä 10, ensin perustellaan ja taustoitetaan oma mielipide, joka esitetään vasta kom-

mentin lopussa.  

Mielenkiintoista on, että Itse olen -alkuisten esiintymien aineistossa ei ole yhtäkään esiin-

tymää, joissa keskustelija ilmaisi olevansa samaa mieltä jonkun kanssa. Aineistoni koon vuoksi 

siitä ei voida vetää sen suurempia johtopäätöksiä, mutta huomion arvoinen on se seikka, että 

myös esimerkin 12 kommentissa Minä olen -alkuinen virke on samanlinjainen samassa kom-

mentissa aiemmin esitetyn, Paavo Lipposen mielipiteen kanssa. Vaikka kaikki Minä olen -al-

kuisen virkkeen sisältävät ja mielipiteeseen viittaavat esiintymät aineistossa eivät osoitakaan 

samanlinjaisuutta, mielenkiintoista on se, ettei tällaista samanlinjaisuutta ole havaittavissa Itse 

olen -alkuisen virkkeen sisältävissä mielipidettä ilmaisevissa esiintymissä ollenkaan. Hakuli-

nen (1982: 53) on kuitenkin esittänyt, että itse-sana voi joissain yhteyksissä, joissa 
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vastakkainasettelun toinen puoli ei välity tekstistä, olla kohteliaampi kuin minä-sana. Tässä tut-

kimuksessa itse-sanan kohtelias sävy ei kuitenkaan välity aineistosta. 

Tässä alaluvussa olen käsitellyt mielipidettä ilmaisevia aineistoesiintymiä. Kuten yllä 

mainitsinkin, niiden välillä ilmeni joitain eroja, riippuen siitä ilmaistiinko mielipide ennen vai 

jälkeen perustelujen. Itse olen- ja Minä olen -alkuisten virkkeiden osalta kävi ilmi, että minä-

sana luo virkkeen alussa samanlinjaisuutta, jollaista ei ole itse-sanalla alkavien mielipidettä il-

maisevien virkkeiden aineistossa havaittavissa.  

3.4 Kuvailevat predikatiivilauseet 

Predikatiivilauseet kuvailevat ja luokittavat. Sekä adjektiivi- että substantiivipredikatiiveilla 

voidaan esittää arvioita ja kannanottoja. (VISK §945.) Kuvailevien predikatiivilauseiden kate-

goria sisältääkin esiintymiä, joissa puhuja kuvailee itseään jotenkin ja pyrkii sen kautta esittä-

mään kokemuksen, mielipiteen ja/tai suosittelun jostakin. Esittelen seuraavaksi aineistosta poi-

mittuja esimerkkejä kuvailevista predikatiivilauseista. 

Esimerkissä 13 edellä keskustelunaloittaja on pyytänyt suosituksia hyvistä satulamer-

keistä ja kysellyt, paljonko satulat maksavat. Kommenttiketjussa kaksi ensimmäistä komment-

tia kehuvat Stubben-merkkistä satulaa. Näiden kommenttien jälkeen tulee esimerkin 13 kom-

mentti. 

 

Esimerkki 13 

Hevoset ja ponit -palsta 

(4) 2001 

 

yökuva 

se ratkaisee mikä sopii hevoselle. 

Itse olen armoton kieffer- fani. Tosin uudemmissa kieffereissä ollaan 

alettu käyttämään huonompi laatuista nahkaa, joka kuluu helpommin. 

Toinen suositeltava on prestige. Kestää, mutta on aika hintavia... 

Stubbenia taas en IKI MAAILMASSA OTTAISI HEVOSELLENI JA IT-

SELLENI VAIKKA ILMAISEKSI SAISIN, en ainakaan koulu satulaa! 

Stubben kyllä kestää ja on laatu tavaraa mutta minä en ainakaan persettäni 

alkaisi niissä puuduttamaan. Stubbenit (*näkee painajaisia*) ovat NIIIIN 

kovia istuta ja muutenkin mielestäni epä miellyttäviä että *ärh*. 

Uusi Mustang voisi olla aika edullinen, mutta käytettyä ei kannata ostaa. 

Mustangeissa näet oli tehtaalla tullut jotain häikkää runkojen kanssa, 

niimpä ne napsahteli tietyistä satuloista poikki erittäin helposti, vuosi lu-

kuja en musita milloin tämä ongemla oli. Huhujen mukaan tuo ongelma 

kuintekin on nyt kuollut ja kuopattu....Ja kaikki mustangit eivät TOD. ole 

hyviä istua. 
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Kommentoija esittää, että satulan hyvyys riippuu siitä, mikä hevoselle sopii. Kommentin toi-

sessa virkkeessä hän ilmaisee olevansa Kieffer-merkin fani. Siinä keskustelija käyttää Itse olen 

-alkuista virkettä: Itse olen armoton kieffer- fani. Faniksi tunnustautuminen implikoi sitä, että 

hänellä on kokemusta kyseisen merkin varusteista, ja että hän myös pitää niistä.  

 Yökuva-nimimerkki korostaa omaa ”faniuttaan” käyttämällä predikatiivilauseessa adjek-

tiivia armoton. Hän siis pyrkii korostamaan suosikkimerkkiään nimeämällä itsensä kyseisen 

merkin armottomaksi faniksi.  Itse olen -alkuisella virkkeellä tuodaan ilmi oma, korosteinen 

näkemys parhaasta satulamerkistä ja sen kautta implikoidaan suosittelu siitä. Aiemmissa kom-

menteissa ei mainita Kieffer-merkkiä, joten itse-sanalla nimimerkki yökuva tuo myös jotain 

uutta keskusteluun ja asettaa sen esille yhdeksi muista vaihtoehdoista (VISK §768). 

Seuraavassa esimerkissä keskustelua on käyty renkaista. Keskustelunaloittaja kysyy kes-

kustelijoilta mielipidettä siihen, mitkä olisivat hyvät renkaat tiettyyn autoon. Kommentoijat 

esittelevät omia kokemuksiaan eri renkaista ja peräti väittelevät parhaasta rengasmerkistä. Esi-

merkin 14 kommentti on 72. ketjussa ja siinä esitetään keskustelijan oman mielipide asiaan 

kuvailevan predikatiivilauseen saattelemana.  

 

Esimerkki 14 

Skoda-palsta 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 72. ketjussa 

(36) 2017 

 

jompsukka 

Itse olen tyytyväinen ping pong renkaiden käyttäjä. Eivät pompota töys-

syissä ja ovat halvat. Tässä tapauksessa hyvää saa halvalla. 

 

Esimerkissä 14 nimimerkki jompsukka kuvailee itseään predikatiivilauseella tyytyväiseksi ping 

pong -renkaiden käyttäjäksi. Itse olen -alkuisessa virkkeessä esitetty kuvailu implikoi myös 

jompsukan mielipiteen siitä, että ping pong -renkaat ovat hyvät. Itse olen -alkuinen virke voi-

daan siis tulkita implisiittiseksi suositteluksi. Kuvailevan predikatiivilauseen jälkeen jomp-

sukka vielä perustelee oman tyytyväisyytensä ja implisiittisen suosittelunsa. 

Keskusteluketjussa on kehuttu aiemmin samoja renkaita, mutta niistä kommentoinut kes-

kustelija ei tuo esille, käyttääkö myös itse suosittelemiaan renkaita. Itse olen -alkuisella virk-

keellä jompsukka siis korostaa omaa tyytyväistä käyttökokemustaan ping pong -renkaista osana 

kommenttiketjua ja toisaalta samalla jättää myös muiden mielipiteille tilaa: keskustelija kertoo 

jotain vain itsestään osana kommentoijajoukkoa. Itse-sanan avulla siis asetetaan oma käyttöko-

kemus, ja sen kautta välittyvä implisiittinen suositus yhdeksi monista vaihtoehdoista. 
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Myös esimerkissä 15 esiintyy kuvaileva predikatiivilause. Siinä Itse olen -alkuisella virk-

keellä ilmaistu ominaisuus tuodaan olennaiseksi osaksi viestiä; sillä osoitetaan jonkinlainen 

suhde myyjän tarjoaman palvelun ja puhujan sukupuolen välille: kolmekymppinen mies ei saa-

nut vanhemmalta naismyyjältä hyvää palvelua, mutta miesmyyjältä sai. 

 

Esimerkki 15 

   (23) 2001 

Erityisen tympeätä palvelua sain pari vuotta 

sitten Kaivokselan Biliassa, tosin olin ostamassa 

vain V40:ä, silloisen hinnaston mukaan noin 

180000:n arvoista peliä. Palvelussa ihan selvästi 

näkyi se, että olin ostamassa tuoteskaalan alapään 

tuotetta. 

 

Itse olen kolmekymppinen mies, myyjä oli vähän 

vanhempi nainen. Täysin kykenemätön ja haluton 

hieromaan kauppoja. Jätin Volvon ostamatta 

suuressa määrin juuri myyjän tympeyden takia. 

Stockmannin autossa palvelu oli noin tsiljoona 

kertaa parempaa, tosin myyjäkin siellä oli mies... :-)” 

 

 

Kuten esimerkeistä 13 ja 14 näkyy, kuvailevilla predikatiivilauseilla on ilmaistu sekä mielipi-

dettä että kokemusta ja näiden kautta välitetty implisiittinen suositus satulamerkistä ja ren-

kaista. Esimerkissä 15 kuvaileva predikatiivilause on sen sijaan erilainen, sillä se kuvailee pu-

hujan pysyvämpiä ominaisuuksia: ikää ja sukupuolta.  

Mielenkiintoista Itse olen -alkuisten kuvailevien predikatiivilauseiden osalta onkin se, 

että esimerkiksi vuonna 2001 neljä viidestä kuvailevasta predikatiivilauseesta ilmaisee ikää, 

sukupuolta tai molempia. Yksi viidestä (esimerkki 13) ilmaisee epäsuorasti mielipidettä ja ko-

kemusta, joista välittyy implisiittinen suositus. Vuoden 2017 (5 esiintymää) osalta ikää tai su-

kupuolta ilmaisevia kuvailevia predikatiivilauseita on vain yksi. Esimerkki 14 on yksi vuoden 

2017 esiintymä, jossa samaan tapaan kuin esimerkissä 13 ilmaistaan epäsuorasti mielipidettä ja 

kokemusta ja niiden pohjalta suositellaan implisiittisesti. Loput 3 vuoden 2017 Itse olen -alkui-

sista predikatiivilauseista ovat muunlaisia kuvailuja (itse olen tunneihminen, itse olen karjalai-

sen jälkeläinen, itse olen vanhuseläkkeellä oleva ukko). Näyttää siis siltä, että tämän tutkimuk-

sen aineistossa predikatiivilauseiden kautta ilmaistut puhujan kuvailut ovat muuttuneet vuo-

desta 2001 vuoteen 2017: vuonna 2017 ne ovat syvällisempiä verrattuna vuoden 2001 ikää, 

sukupuolta tai molempia ilmaiseviin predikatiivilauseisiin.  
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Esittelen vielä kaksi esimerkkiä Minä olen -alkuisista predikatiivilauseista vertailuksi Itse 

olen -alkuisille esiintymille. 

 

Esimerkki 16 

Nettideittailu-palsta 

Keskustelunaloitus 

(32) 2017 

Olen todella ruma mies (keskustelun otsikko) 

 

 

 

vapaamiekkonen 

Niin ruma että saa edes rumaa naista. Naiset todella nirsoja ettei kelpaa 

samantasoinen ruma mies. Haluaisin vain että minua joku rakastaa ulko-

näköön katsomatta mutta se on mahdotonta kun naiset on todella pinnalli-

sia. Naisille ulkonäkö on tärkeintä, hyvä ulkonäkö takaa hyvän suhteen 

ilmeisesti. 

 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 25. kommentti ketjussa 

 

parempifiilismolemmille 

Hei ruma mies! oletko ruma sisältäsi vai oletko ulko muodoltasi ruma? 

Minä olen ruma nainen naamaltani mutta sisältä päin ihan ok,tehdäänpä 

tärskyt jonnekkin,mennään vaikkapa kahville ja rupatellaan,minä vaan 

olen todellakin ruma ja voit vaikka pelästyä naamaani. 

 

Esimerkissä 16 keskustelunaloittaja purkaa sydäntään: hän kuvailee itseään rumaksi ja kertoo, 

ettei löydä naista ulkonäkönsä vuoksi. Hän esittää myös mielipiteensä naisten nirsoudesta ja 

pinnallisuudesta. Nimimerkki parempifiilismolemmille on 25. kommentti ketjussa, mutta vastaa 

selvästi aloitukseen, koska puhuttelee aloittajaa otsikosta olen todella ruma mies otettujen sa-

navalintojen avulla: hei ruma mies. Sanavalintojen ja puhutteluilmauksen pohjalta voidaan to-

deta, että vastaus on osoitettu juuri aloitukseen (Jaakola 2018: 141–142; Virtanen & Juvonen 

2018: 188). 

Nimimerkki parempifiilismolemmille aloittaa alkutervehdyksen jälkeen viestinsä kysy-

mällä vapaamiekkoselta, onko tämä sisä- vai ulkopuolelta ruma, implikoiden sitä, kokeeko 

aloittaja olevansa ruma ulkonäöltään vai luonteeltaan. Kysymyksen jälkeen parempifiilismo-

lemmille kuvaa itseään: Minä olen ruma nainen naamaltani mutta sisältä päin ihan ok. Minä 

olen -alkuinen virke vaikuttaa olevan samanlinjainen aloitukseen nähden, sillä keskustelija ku-

vailee itseään rumaksi naiseksi. Hän siis jollain tavalla implikoi, että miehen rumuus ei haittaa, 

sillä hän itsekin on ruma.  
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Esimerkissä 16 minä-sana saa siinä mielessä kontrastiivisen sävyn, että keskustelu kään-

netään sinusta minuun. Vaikka minä-sanalla vaihdetaan keskustelun aihe aloittajasta kommen-

toijaan, sillä ei luoda vastakkainasettelua tai poleemisuutta, vaan tuodaan esille itsestä saman-

lainen ominaisuus. Kommentin lopussa nimimerkki parempifiilismolemmille ehdottaakin ta-

paamista vapaamiekkonen-nimimerkille. Hän siis ikään kuin asettaa itsensä vapaamiekkosen 

kanssa samaan lähtöasetelmaan (rumuuteen) ja ehdottaa sitten tapaamista, kun kerran molem-

mat ovat rumia ja täten samalla ”lähtöviivalla”. 

Seuraava esimerkki on keskustelusta, jossa aiheena on keräily. Keskustelijanaloittaja ker-

too, että on nähnyt ihmiset keräilevän kaikenlaista. Hän kysyykin keskustelijoilta, onko pals-

talla keräilijöitä ja jos on, mitä he keräilevät. Esimerkin 17 kommentti on vastaus aloitukseen. 

 

Esimerkki 17  
 

70 plus -palsta 

Suoraan aloitukseen vastaava kommentti, 2. ketjussa 

(28) 2017 

 

 markiisi 

Minä olen säilyttäjä, en keräilijä. Edellisiltä sukupolvilta on säästynyt pie-

niä esineitä, kirjoja, astioita, tauluja ja huonekaluja. Niissä on kaikissa ta-

rinansa, jotka minä muistan, ja joita yritän kertoa eteenpäin seuraavalle 

sukupolvelle. Vanhat huonekalut ovat niin paljon parempilaatuisia, täyttä 

puuta ja huolellisesti kootut, niin että en voisi mitenkään luopua niistä ja 

vaihtaa tämän päivän kokoa-itse-huonekaluihin. 

Muut suvun jäsenet nimittäin ovat panneet merkille, että minä otan säily-

tettäväkseni kaiken perityn ja tarpeettoman. Sen vuoksi minulla tavaraa 

onkin nurkat ja kaapit täynnä. 

Onneksi muillakin on kesämökkejä, on aittoja, hyväkuntoisia, joissa ei 

home mellasta. niihin mahtuu mm. vanhat hienot tekstiilit. Yhdellä ryi-

jyllä on hieno historia: se oli erään isovanhemman asunnossa, joka pom-

mitettiin talvisodassa, ja ryijyssä on sirpaleiden tekemiä reikiä - nurjalla 

puolella. Villatupsut peittävät tuhot tehokkaasti. Mutta sitä ryijyä ei kor-

jata! 

Joskus ajattelen, että huushollini on kuin vanhain tavarain kauppa. Mutta 

hyvin siellä viihdyn, ja yhä useampi huonekalu on jo sivuuttamassa 100 v 

iän. Kohtahan olen antiikkia itsekin. 

 

Esimerkissä 17 Minä olen -alkuinen virke esitetään heti kommentin alussa. Keskustelun ai-

heena on keräily ja nimimerkki markiisi kertookin heti kommenttinsa alussa, ettei ole keräilijä 

vaan säilyttäjä. Tällä hän luo eroa aloitukseen ja ketjun ensimmäiseen kommenttiin, joissa mo-

lemmissa puhutaan keräilijöistä. Hän siis asettaa ensimmäisellä virkkeellä vastakkain itsensä 

säilyttäjänä ja muut keräilijöinä. Persoonapronominia minä käyttämällä luodaan kontrastiivinen 

ja painokas sävy (Helasvuo 2014: 31). 
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Minä olen -alkuisen virkkeen jälkeen nimimerkki markiisi kertoo, miksi säilyttää paljon 

tavaroita. Hän siis ensin kuvailee itseään ja sen jälkeen perustelee ja taustoittaa kuvausta itses-

tään. Minä olen -alun tehtävä virkkeessä on tehdä ero keräilijöihin ja korostaa sitä, ettei kes-

kustelija ole keräilijä, vaan säilyttää tavaroita niiden tunnearvon vuoksi. Toisin kuin esimer-

kissä 16, pyritään esimerkissä 17 tekemään ero muihin. Vaikka siis yllä puhuin samanlinjaisuu-

desta Minä olen -alkuisten virkkeiden esiintymien osalta, osa niistäkin on erilinjaisia aiempaan 

keskusteluun nähden. 

Tässä kappaleessa olen käsitellyt kuvailevia predikatiivilauseita. Niiden avulla voidaan 

ilmaista suorasti ominaisuutta, epäsuorasti mielipidettä ja kokemusta, ja näiden välityksellä voi-

daan ilmaista implisiittinen suositus ja toisaalta tehdä myös eroa johonkin aiemmin mainittuun.  

3.5 Muut 

Tässä alaluvussa esittelen esiintymät, jotka jäivät muut-kategoriaan. Mielenkiintoista on se, että 

tähän kategoriaan päätyneet esiintymät ovat kaikki Minä olen -alkuisia. Kuten alaluvussa 3.1 

huomataankin, Minä olen -alkuisten virkkeiden osalta hajonta eri kategorioihin on myös suu-

rempaa kuin Itse olen -alkuisten virkkeiden keskuudessa. Sen vuoksi kaikki Minä olen -alkuiset 

esiintymät eivät myöskään sijoitu muodostettuihin kategorioihin.  

Esimerkit 18, 19 ja 20 ovat muut-kategoriaan sijoittuneet esiintymät.  

 

Esimerkki 18 

Samaa mieltä. Näitä ukkeleita voisi kyllä jo lähteä vauhdilla pois koska 

naiset ja lapset ovat kuitenkin niitä ensisijaisia avustettavia. 

Minä olen heikoimman puolella. 

Discorahat vaan pos heti. 

 

Esimerkki 19 

Minä olen huolissani empaattisuuden katoamisesta ja narsismin ja psyko-

patian maihinnoususta suosioon koviksi arvoiksi Suomessa 

Ne opetetaan lapsillekin. 

Vissiin uusi tapakasvatus 

 

Esimerkki 20  

(--) Minä olen siinä käsityksessä, että te yritätte tuoda USA:n tekemiä ri-

koksia jatkuvasti esiin, jopa silloin kun pitäisi keskustella Venäjän rikok-

sista. 

 

Esimerkki 18 sijoittuu keskusteluun, jossa puhutaan maahanmuuttajista ja siitä, palkkaisivatko 

keskustelijat Afganistaniin karkotetun naisen siivoojaksi. Kommenteissa keskustelijat sanovat, 
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että mielummin palkkaisivat maahanmuuttajanaisen kuin -miehen töihin. Esimerkin 18 kom-

mentti on samanlinjainen aiemman keskustelun kanssa ja keskustelija ilmaisee olevansa samaa 

mieltä siitä, että naispuoleisia maahanmuuttajia tulisi avustaa mielummin kuin miehiä. Minä 

olen -alkuisella virkkeellä hän kertoo olevansa heikomman puolella, eli argumentoi kannatta-

vansa heikommassa asemassa olevaa ja olevansa tämän puolella.  

 Esimerkki 19 puolestaan on keskustelusta, jossa puhutaan käytöksestä. Keskustelunaloit-

taja kysyy, mikä on syynä siihen, että jotkut ihmiset kiusaavat toisia keskustelupalstoilla jatku-

vasti. Yllättävän nopeasti keskustelu kääntyy siihen, miten lapsia opetetaan käyttäytymään. 

Esille nostetaan lasten palkitseminen esimerkiksi kotitöiden tekemisestä ja se, miten palkinnon 

saatua käytös muuttuu taas huonoksi. Esimerkin 19 kommentti on vastaus aiempaan komment-

tiin. Kontrastiivisen sävyn Minä olen -alkuiseen virkkeeseen luo se, että sen välityksellä ilmais-

taan asioita, jotka eivät ole aiemmassa keskustelussa nousseet esille. Keskustelija ilmaisee esi-

merkissä 19 Minä olen -alkuisella virkkeellä ja adverbilla huolissani olevansa huolissaan em-

patiakyvyttömyydestä, sekä psykopatian ja narsismin lisääntymisestä Suomessa. Minä olen -

alkuisen virkkeen välityksellä pyritään kontrastoimaan omaa kommenttia aiempiin viesteihin 

nostamalla esiin asioita, joita ei ole aiemmin mainittu.  

Esimerkki 20 on keskustelusta, jossa puhutaan Venäjän tekemistä rikoksista. Keskustelija 

ottaa kantaa keskusteluun ja esittää Minä olen -alkuisella virkkeellä oman käsityksensä asian-

tilasta. Minä-persoonapronominilla hän pyrkii tuomaan esiin vain henkilökohtaista uskomus-

taan asiasta ja osoittamaan, että vain hän on käsittänyt näin, muttei tiedä muiden keskustelijoi-

den käsityksistä. Hän siis luo kontrastia itsensä ja muiden keskustelijoiden välille Minä olen -

alkuisella virkkeellä. 

Tässä alaluvussa olen esitellyt muut-kategorian esiintymät. Vaikka ne ovat keskenään eri-

laisia, niistä näkyy kuitenkin kaikista kontrastiivinen sävy itsen ja muiden välillä. Esimerkit 18, 

19 ja 20 vaikuttavat myös edustavan merkitystä ”omasta puolesta” eli ne implikoivat jollain 

tavalla henkilökohtaista näkemystä. Tämä jättää tilaa muille keskustelijoille ja näiden mahdol-

lisesti eriäville mielipiteille tai näkemyksille.  

4 Lopuksi 

Tässä luvussa teen yhteenvetoa tutkimuksestani. Alaluvussa 4.1. esittelen tutkielman keskei-

simmät tulokset ja johtopäätökset. Sen jälkeen esittelen pohdintaa tutkielmastani ja 
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vaihtoehtoisista menetelmistä (luku 4.2). Lopuksi vielä pohdin, miten tutkielmaa voisi jatkoja-

lostaa ja miten aihetta voisi tutkia lisää tulevaisuudessa.  

4.1 Keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset 

Kuten aiemman tutkimuksen esittelyn yhteydessä totesin, aiemmin itse-sanaa on tutkittu lä-

hinnä sen sanaluokkajaon ja paradigman pohjalta. Itse-sana on yleisimmin luokiteltu possessii-

visuffiksilliseksi refleksiivipronominiksi, jolla viitataan useimmiten elollistarkoitteiseen sub-

jektiin (Hakulinen 1982: 43; VISK § 729), indefiniittiseksi pronominiksi tai adverbiksi, jonka 

merkitys lauseessa on ’henkilökohtaisesti’ ja joka tähdentää pääsanansa yksilöä (Hakulinen 

1982: 44–45; NS: itse) sekä eksklusiiviseksi fokuspartikkeliksi, joka on taipumattomana pää-

sanansa edellä ja merkitykseltään ’jopa’, ’peräti’ (VISK § 846) (ks. myös Nykysuomen sana-

kirja s.v. itse; Hakulinen 1982; Kok 2016).  

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut virkkeenalkuista, puhujaan viittaavaa, persoonapro-

nominin asemaan sijoittuvaa itse-sanaa olla-verbin edellä. Tällainen virkkeenalkuinen ja puhu-

jaan viittaava itse-sana ilmentää usein kontrastia: kirjoittaja kontrastoi omat tekemisensä mui-

den ratkaisuihin (Hakulinen 1982: 52; VISK § 768). On myös todettu, ettei yksikön 1. persoona 

luo samanlaista kontrastia tekstiin kuin itse-sana ja että juuri itse-sana ilmentää kontrastia, eikä 

erillistä eksplikointia kontrastin esittämiseksi sitä käytettäessä tarvita (Hakulinen 1982: 52; Lai-

tinen 1995: 350–352; Lappalainen 2015: 409–410). On kuitenkin osoitettu, että myös yksikön 

1. persoonan pronominilla voidaan luoda kontrastia tekstiin (Lappalainen 2015: 406–407) ja 

että myös sillä on merkitystä, käytetäänkö persoonapronominia minä vai ilmaistaanko persoona 

vain finiittiverbin keinoin (Helasvuo & Laitinen 2006: 179–183). 

Kontrastiivisuus on huomattavissa myös omassa, keskustelupalstalta kerätyssä aineistos-

sani. Kuten analyysiluvussa 3 osoitinkin, riippumatta siitä, millaista asiaa Itse olen -alkuinen 

virke ilmentää, sen luoma sävy on lähes aina kontrastiivinen. Itse olen -alkuisissa esiintymissä 

on hyvin tyypillistä itse-sanan avulla vaihtaa keskustelun teema sinusta minuun (Hakulinen 

1982: 52) ja tuoda keskusteluun jokin uusi asia, jota ei aiemmassa keskustelussa ole mainittu. 

Näiden lisäksi aineistosta nousee esiin itse-sanan poleeminen sävy ja erilinjaisuus aiemman 

keskustelun tai aiemman kommentin kanssa. Minä olen -alkuiset virkkeet ovat aineistossani 

Itse olen -alkuja useammin samanlinjaisia tai pyrkivät jotenkin samaistumaan aiempaan kom-

menttiin tai keskusteluun. Myös minä-pronominilla on kuitenkin saatu luotua joissain aineiston 

esiintymissä kontrastiivista sävyä muuhun keskusteltuun tai muihin keskustelijoihin nähden. 

Yhdyn siis Hakulisen (1982), Laitisen (1995) ja Lappalaisen (2015) toteamukseen siitä, että 
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itse-sanalla voidaan luoda jo itsessään sellaista sävyä, jota yksikön ensimmäisen persoonan pro-

nomini ei tee. 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, millaisia tehtäviä Itse olen -alkuisella virkkeellä 

on keskustelupalstavuorovaikutuksessa. Tutkimuksen kautta selvisi, että Itse olen -alkuisen 

virkkeen avulla voidaan ilmaista omakohtaista kokemusta tai mielipidettä tai sillä voidaan ku-

vailla keskustelijaa predikatiivilauseen avulla. Omakohtaista kokemusta ilmeisevien esiinty-

mien osalta Itse olen -alkuisen virkkeen tehtävä on ilmaista jokin kokemus tai toimintatapa, 

jolla keskustelija tekee eron itsensä ja muiden keskustelijoiden välille. Keskustelija erottautuu 

muista esimerkiksi sillä, että hän on työskennellyt Espanjassa (esimerkki 6) tai käyttänyt mo-

nesti Qatar-lentoyhtiötä (esimerkki 7) – toisin kuin muut keskustelijat. Näillä omakohtaisilla 

kokemuksilla pyritään siis oikeuttamaan ja perustelemaan oma pätevyys jonkin asian kommen-

toijana.  

Mielipidettä ilmaisevien Itse olen -alkuisten virkkeiden avulla keskustelija erottaa oman 

mielipiteensä muiden keskustelijoiden mielipiteistä itse-sanaa hyödyntämällä. Itse olen -alkui-

sella virkkeellä luodaan vastakkainasettelua toisten keskustelijoiden mielipiteisiin. Usein myös 

mielipidettä ilmaisevissa esiintymissä tapahtuu teemanvaihto sinästä minään (ja minän mieli-

piteeseen).  

Kuvailevien predikatiivilauseiden osalta Itse olen -alkuinen virke ilmaisee keskustelijan 

ominaisuutta tai epäsuorasti mielipidettä ja kokemusta. Sen avulla voidaan tuoda tekstiin jokin 

kommentin kannalta olennainen ominaisuus keskustelijasta (esimerkki 15). Predikatiivilause 

voi toimia myös epäsuorana suositteluna: itse olen tyytyväinen ping pong -renkaiden käyttäjä, 

itse olen armoton Kieffer-fani.  

Tutkimuskysymyksiini sisältyy myös kysymys siitä, ovatko Itse olen -alkuisten virkkei-

den tehtävät muuttuneet vuodesta 2001 vuoteen 2017. Kuten luvun 3.1 taulukoista huomataan, 

Itse olen -alkuisten virkkeiden ilmaisevat asiat ovat pysyneet lähes samoina vuonna 2001 ja 

vuonna 2017. Omakohtaisen kokemuksen ilmaiseminen on Itse olen -alkuisilla virkkeillä ylei-

sintä niin vuonna 2001 kuin myös vuonna 2017. Itse-sana luo kontrastiivisuutta, poleemisuutta, 

erilinjaisuutta ja vastakkainasettelua puhujan ja muiden keskustelijoiden välille, eikä sen teh-

tävä ole muuttunut vuodesta 2001 vuoteen 2017.  

Aikaisemman tutkimuksen mukaan Minä olen -alkuiset virkkeet voivat olla korosteisia. 

Verrattuna Itse olen -alkuisiin esiintymiin ne ovat kuitenkin useammin samanlinjaisia aiempien 

esille tulleiden mielipiteiden, kokemusten ja ominaisuuksien kanssa. Minä olen -alkuiset esiin-

tymien osalta hajonta kategorioihin on myös suurempaa kuin Itse olen -alkuisten esiintymien 
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aineistossa. Kuitenkin myös Minä olen -alkuiset esiintymät ilmentävät aineistossa eniten oma-

kohtaista kokemusta.  

Omakohtaiseen kokemukseen viittaaminen on molempien virkkeenalkujen osalta suurin 

kategoria. Mielenkiintoista omakohtaista kokemusta ilmaisevien virkkeiden joukossa on se, että 

ne ovat aikamuodoltaan perfektissä. Monissa esiintymissä esitetty kokemus siis tuodaan rele-

vantiksi nykyhetken tilanteeseen. Voidaan siis todeta, että kokemusta ilmaistaessa käytetään 

usein perfektiä. Mikäli olisin kerännyt aineistooni vain itse-sanalla alkavia virkkeitä, olisi ti-

lanne aikamuodon kannalta kuitenkin todennäköisesti erilainen.  

4.2 Pohdintaa ja tulevaisuuden tutkimuskysymyksiä 

Tästä tutkielmasta selvisi paljon mielenkiintoisia asioita: muun muassa se, että Itse olen -alkui-

silla virkkeillä kuvaillaan puhujaa ja se, että virkkeenalkuinen itse-sana luo erilinjaisuutta aiem-

paan keskusteluun, kun taas minä-sana luo enemmänkin samanlinjaisuutta. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että aineistoni on hyvin pieni otanta yhdeltä keskustelupalstalta, joten yleistyksiä sen 

pohjalta ei voi tehdä. Puolet aineistosta on kerätty 20 vuotta sitten käydyistä keskusteluista ja 

tuoreempikin aineisto on neljän vuoden takaa. Tämän hetken itse-sanan käytöstä keskustelu-

palstoilla on siis vaikea sanoa mitään. Jos saisin nyt valita aineistoni uudelleen, tutkisin virk-

keenalkuista itse-sanaa nykypäivän kasvokkaiskeskusteluissa tai suosituissa sosiaalisen median 

kanavissa. Silloin tuoretta tutkimustietoa saataisiin itse-sanan tämänhetkisestä käytöstä. 

 Erilaisia tuloksia olisi myös voinut saada, jos olisi tutkinut tietyn aikavälin, esimerkiksi 

viikon, ajalta kaikki itse-sanan esiintymät ja selvittänyt, mitä erilaisia esiintymiä keskustelu-

palstavuorovaikutuksessa on havaittavissa. Vertailevaa tutkimusta olisi voinut tehdä esimer-

kiksi eri vuosien välillä, kuten tässäkin tutkielmassa. Tutkimukseen olisi voinut ottaa mukaan 

myös itse-sanan variantin ite, jonka tutkimus voisi olla myös tarpeellinen tulevaisuudessa. Tu-

levaisuuden tutkimuksessa olisi tärkeää myös selvittää, millaisia tehtäviä itse-sana saa muiden 

kuin olla-verbin edellä, ja millaisia asioita itse-alkuisilla virkkeillä tällöin ilmaistaan.  

Myös liitteellistä, esimerkiksi -hAn-, -kin- tai -pA-liitteen saavaa itse-sanaa voisi olla tu-

levaisuudessa tärkeää tarkastella. Voisi kuvitella, että itse-sana saa liitepartikkelista jonkinlai-

sen lisäsävyn. Liitteellisiä itse-sanoja voisi tarkastella myös varianttien, kuten itehän, iteki ja 

itepä osalta. Tällaista liitteellisen itse-sanan ja sen varianttien tutkimusta voisi tehdä kasvok-

kaiskeskustelusta, puhelinkeskustelusta ja myös toki kirjoitetun vuorovaikutuksen osalta.  

Sen lisäksi, että itse-sanaa, sen varianttia ja sen liitteellisiä muotoja voitaisiin tarkastella 

keskustelussa, voitaisiin niitä tutkia myös esiintymiskontekstin perusteella. Esimerkiksi: Miten 
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itse-sanan arkikeskustelussa ilmenevä käyttö eroaa institutionaalisessa keskustelussa käytettä-

västä itse-sanasta? Saako se kenties erilaisia merkityksiä tai ilmaistaanko sillä erilaisia asioita 

kontekstista riippuen? Itse-sanaa voitaisiin tarkastella myös esimerkiksi luokkahuonevuorovai-

kutuksessa tai asiakaspalvelutilanteissa, joissa sen käyttötavat saattaisivat poiketa toisistaan. 

Koen, että itse-sanan tutkiminen on ollut erittäin mielenkiintoista. Aihetta valitessani en 

edes ymmärtänyt, miten laajasti itse-sanaa voitaisiin määritellä (ks. esim. Kok 2016) ja miten 

erilaisissa konteksteissa ja merkityksissä se voisi esiintyä. Olen tutkimuksen myötä alkanut 

kiinnittää enemmän huomiota aivan kaikenlaiseen itse-sanan käyttöön ja huomannut, kuinka 

paljon sitä esiintyy kaikenlaisissa puheen ja keskustelun muodoissa. Itse-sana vaikuttaisi olevan 

yleinen tapa viitata puhujaan. Siitä herääkin kysymys: onko oman itsensä kontrastoiminen mui-

hin jatkuva trendi vuorovaikutuksessa ja jos on, mistä se kielii?  
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