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ABSTRACT 

Kuka pelkää, ketä pelottaa? 

Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa 

On the syntax and semantics of emotive verbs in present-day Finnish 

Mari Siiroinen, University of Helsinki (FIN) 

The thesis deals with the syntax and semantics of emotive verbs in present-

day Finnish. In particular, it discusses 198 central emotive verbs. 

The theoretical framework is that of cognitive linguistics (Langacker, 

Lakoff). The discussion of verb semantics and syntactic behaviour of verbs 

owes much to the ideas of William Croft. 

The thesis is divided into two sections; the first section discusses emotive 

verbs as lexemes, and the second section examines the usage of selected 

verbs based on the evidence from machine-readable Finnish text corpora. 

It is found that Finnish emotive verbs should be classified into four syntac-

tic-semantic types: inchoative verbs, activity verbs, stative verbs and causa-

tive verbs. Causative verbs are further subcategorized into those used in the 

transitive construction and those used in the emotive causative construction. 

Morphologically, causative verbs are derived from nouns, directly or via in-

choative verbs. The emotive causative construction has the special feature of 

an experiencer argument that is syntactically in between subject and object. 

In the detailed discussion of the usage of the verbs pelätä (‘fear’) and 

pelottaa (‘be afraid’) it is noted that pelätä often occurs without an object or 

with a complement object, while pelottaa has both normal causative usage 

and emotive causative usage. Journalistic language seems to favour the 

causative usage of pelottaa, while emotive causative usage is more frequent 

in literary style. 

It is found that the factors influencing the choice of pelätä or pelottaa, or 

intransitive or transitive verb of astonishment, include discourse topic, empa-

thy and vantage-point. The chosen verb will be the one that will take the dis-

course topic as the subject. An interesting exception is pelottaa, which is 

used in the emotive causative construction when the discourse topic is the 

referent who experiences the emotion, whose vantage-point is used and to 

whom empathy is felt. This is typical when the experiencer is 1st person, or 

even 3rd person in free indirect style in literary texts. 
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1. JOHDANTO 

Tunteiden ja kielen suhdetta voi lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta. En-

sinnäkin voi tarkastella sitä, kuinka tunteita ilmaistaan kielellisesti eli millais-

ta on tunnepitoinen kielenkäyttö. Tunnepitoista kielenkäyttöä ovat esimerkik-

si kiroilu ja sadattelu harmistuttaessa, moittiminen, kehuminen tai vauvalle 

lepertely.1 

Tässä tutkimuksessa ei tarkastella edellä mainittuja asioita, vaan tarkaste-

lun kohteena on se, miten tunteista puhutaan, kun niitä käsitellään eräänä 

maailman ilmiönä niin kuin vaikkapa säätä tai mitä tahansa muuta asiaa. Täl-

löin analysoidaan sitä, millaisia kielellisiä ilmaisukeinoja tunteista puhumi-

seen on olemassa: sanoja, rakenteita ja muita konventionaalistuneita ilmaisu-

tapoja. Tässä tutkimuksessa tunteita ja kieltä lähestytään juuri tästä näkökul-

masta.2 

Tunneilmausten valinta analysoinnin kohteeksi on perusteltavissa monin 

tavoin. Ulkoisen ympäristömme erilliset entiteetit on helppo havaita ja niistä 

on helppo puhua. Sisäiset mielenliikkeemme ja subjektiiviset kokemuksemme 

on vaikeampi havaita, hahmottaa ja käsitteistää. Mutta niistäkin haluamme pu-

hua. Siksipä juuri näiden mentaalisten tapahtumien (ajattelemisen, muistami-

sen, tuntemisen) hahmottuminen, käsitteistäminen ja niiden kielellinen ilmai-

sumuoto ovat erityisen mielenkiintoisia. 

Eräs sisäisten kokemusten alue ovat tunteet. Tunteita voi ilmaista monin ta-

voin ja tunteista voi puhua monin tavoin. Tunteista voi puhua substantiivein 

(ilo, suru, viha, hämmästys), adjektiivein (iloinen, surullinen, kateellinen), 

verbein (pelätä, rakastaa, iloita, kyllästyä, harmittaa) ja paikallissijaisin olo-

tilanilmauksin (olla kauhuissaan, suruissaan), monin idiomein ja fraasein 

(ottaa päähän, menettää malttinsa) ja rakentein (minun kävi sääliksi). Sa-

moin tunteista puhutaan usein metaforisesti (päästää höyryt pihalle) ja meto-

nyymisesti (katsoa suu auki, karmia selkäpiitä). 

Kun mielenliikkeistä puhutaan verbein, tunnepitoiset tilanteet nähdään täl-

löin tapahtumina tai tiloina. Verbin ympärille rakentuu kokonainen lause mo-

nine eri jäsenineen, siis tunnetilanteen osanottajineen. Miten koko tilanne 

hahmottuu? Tilanne voidaan hahmottaa sellaiseksi, että kyseessä on muutos, 

 
1 Tästä enemmän ks. Besnier (1990), Caffi & Janney (1994). 
2 Monipuolisen kuvan viimeaikaisesta tunteita ja kieltä koskevasta tutkimuksesta antaa Athanasiadou 

& Tabakowska (toim.) (1998). 
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kuten lauseessa (1a) ja (1b). Toisinaan taas se hahmottuu ainakin jonkin aikaa 

samana pysyväksi tilaksi kuten lauseessa (1c). Lauseessa (1b) on kyse paitsi 

muutoksesta myös muutoksen aiheuttamisesta. 

1. a. Reino kauhistui. 

b. Presidentti hämmästytti lausunnollaan kaikki. 

c. Aunea harmittaa. 

Paitsi muutoksen ja aiheuttamisen merkityspiirteen suhteen, tunneverbit 

eroavat toisistaan myös sen suhteen, millaisia argumentteja niillä on ja mil-

laisiin semanttisiin ja syntaktisiin rooleihin nuo argumentit asettuvat. Men-

taalisiin ilmiöihin viittaavien verbien kohdalla ei ole itsestään selvää, mikä 

tilanteen osanottaja päätyy verbin subjektiksi ja mikä objektiksi. Esimerkiksi 

pelon tunteen kokijaan viittaava propri Reino on lauseissa (2a) ja (2d) subjek-

tina, mutta lauseissa (2b) ja (2e) se onkin objektina. Lauseessa (2c) sanalla 

Reino on sekä subjektin että objektin piirteitä. 

2. a. Reino pelkää sitä. 

b. Se pelottaa Reinoa. 

c. Reinoa pelottaa. 

d. Reino pelästyi. 

e. Hän pelästytti Reinon. 

Tässä työssä tarkastelen suomen kielen tunneilmauksista nimenomaan 

tunneverbejä. Työni jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa pyrin ku-

vaamaan nykysuomen keskeisen tunneverbistön perinpohjaisesti (luku 2). 

Teen selkoa tunneverbien syntaktisista ja semanttisista ominaisuuksista, kes-

kinäisistä johtosuhteista ja morfologisesta koostumuksesta. Työn toisessa 

osassa tarkastelen muutamien tunneverbien käyttöä tekstikontekstissa (luku 

3). Nämä verbit ovat pelkoa tai hämmästystä ilmaisevat verbit pelätä, pelot-

taa, hämmästyä, hämmästyttää, kummastua, kummastuttaa, äimistyä, äimis-

tyttää, ällistyä sekä ällistyttää. Selvittelen paitsi sitä, millaisia näiden verbien 

tekstiesiintymät ovat syntaktisesti, myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, 

kumpi verbi pareista tyyppiä pelätä ~ pelottaa, hämmästyä ~ hämmästyttää 

jne. valikoituu kulloinkin käytettäväksi. 

Tunneverbejä ei ole erityisen paljon fennistiikassa aiemmin tutkittu. 

Aiempia tunneverbejä(kin) koskettelevia julkaisuja ovat Leiwo (1977), Lei-

nonen (1985), H. Koivisto (1987), Nelson (1998) ja Pajunen (1988, 1999). 

Ennen kuin siirryn tarkempaan kielen analyysiin, tarkastelen kielen, ajatte-

lun ja kulttuurin suhteita sekä tunteita ja niiden määrittelyä. 
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1.1 Kielen suhde maailmaan, ajatteluun ja kulttuuriin 

Taustaoletuksinani tässä työssä ovat muutamat kognitiivisen kielentutkimuk-

sen peruskäsitykset. Niiden mukaan kielen ja maailman suhde ei ole suora: 

kieli ei tarjoa vain nimilappuja maailmassa valmiiksi oleville kategorioille 

vaan ihmiset luovat ja nimeävät kategoriat itse. Käsitystä kielen ja maailman 

suorasta suhteesta on nimitetty karttanäkemykseksi. Sille vastakkainen on to-

dellisuuden konstruointinäkemys. Sen mukaan ihmisen käsitys maailmasta on 

olennaisilta osin itse konstruoitu ja teorioitu, ei suoraan maailman ihmiselle 

tarjoama. Tässä konstruoinnissa on kielellä vahva osuus: käsitteet ja katego-

riat, jotka ihminen luo, näkyvät kielessä. (Grace 1987.) 

Kieleen koodautunutta todellisuuden konstruointia ei kuitenkaan suorita 

yksittäinen kielenkäyttäjä vaan kieltä käyttävä yhteisö. Kieleen on koodautu-

nut sitä käyttävän yhteisön maailmankuva. Tätä asiaa paljon tutkinut Wierz-

bicka (1997b: 1) on kiteyttänyt näin: ”each language reflects the features of 

the culture associated with it”.3 Siitä seuraa – niin kuin Leino (1993: 13) asi-

an ilmaisee: ”kieli tarjoaa väylän, jonka kautta avautuu mahdollisuus päästä 

tarkastelemaan ihmisen käsitejärjestelmää ja hänen maailmankuvaansa”. 

Kun ihminen siis oppii kulttuurinsa maailmankuvan kielen avulla ja kie-

leen sisään rakentuneena, voidaankin kysyä: näyttäytyykö maailma ihmiselle 

sellaisena kuin hänen äidinkielensä sen hahmottaa? Yksi mahdollinen vastaus 

on Sapirin ja Whorfin klassinen kielellisen suhteellisuuden periaate, jonka 

Whorf on ilmaissut seuraavasti: 

”the linguistic relativity principle … means, in informal terms, that users of 

markedly different grammars are pointed by their grammars toward different 

types of observations and different evaluations of externally similar acts of ob-

servation, and hence are not equivalent as observers but must arrive at some-

what different views of the world.” (Whorf 1956: 221.) 

Tähän muotoiluun Whorf päätyi sen perusteella, että hän intiaanikieliä tut-

kittuaan totesi niiden eroavan ilmaisutavoiltaan ja siis ilmeisesti ajatteluta-

voiltaan ällistyttävän paljon sekä englannista että toisistaan. Hänen muotoi-

lunsa oli osa jo pitemmän aikaa jatkunutta perinnettä, joka juontaa juurensa 

saksalaisista Herderistä, Humboldtista ja Boasista jatkuen Sapirin ja Whorfin 

ajattelussa. Tämän periaatteen mukaan äidinkieli siis ohjaa aika tavalla tul-

kintojamme maailmasta. 

Ei äidinkieli kuitenkaan täysin kahlitse ajatuksiamme. Se vaikuttaa lähinnä 

ns. habituaaliseen ajatteluun. On sanottu, että ”kielten väliset silmiinpistävät 

 
3 Tätä asiaa hän on käsitellyt myös julkaisuissaan (1992b) ja (1997a). 
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erot eivät ole niinkään siinä, mitä ne pystyvät ilmaisemaan, vaan mitä ne ta-

vallisesti ilmaisevat ja ohjaavat ilmaisemaan” (Slobin 1971: 126–129).4 

Slobinin (1996) mukaan ihminen joutuu kieltä tuottaessaan kiinnittämään 

huomiota niihin puoliin kielennettävässä asiaintilassa, joille on joko pakolli-

set tai valinnaiset kieliopilliset ilmaisukeinot hänen kielessään (esim. verbien 

osalta tempus, aspekti, pääluokka, evidentiaalisuus jne.). Näin kieli vaikuttaa 

ainakin siihen ajatteluun, jota tapahtuu kieltä tuotettaessa. 

Nykyään Whorfin traditiota jatkaa mm. John A. Lucy (1992). Hän on yksi 

niitä harvoja, joka on lähtenyt empiirisesti tutkimaan kielellisen suhteellisuu-

den periaatteen paikkansapitävyyttä. Hän on kokeellisesti testannut sellaisten 

kahden kielen puhujia, joissa kieliopillisen kategorian luvun hahmotus on 

hyvin erilaista, nimittäin mayakieli jukateekin ja englannin. Tulokset viittaa-

vat siihen, että kielellä olisi vaikutusta ajattelu- ja hahmotustapaan. 

1.2 Mitä ovat tunteet? 

Määrittelen tunneverbin verbiksi, jonka merkitys liittyy ensisijaisesti tuntei-

siin. Miten tunne sitten määritellään? Tunteet tutkimuskohteena ovat kiinnos-

taneet moniakin tieteenaloja: filosofiaa, psykologiaa ja antropologiaa. Filoso-

fian piirissä tunteita on pohdittu aina: Platonista nykypäiviin melkein kaikki 

filosofit ovat pohdiskelleet tunteita jollain tavoin (Niiniluoto & Räikkä 1996). 

Psykologisen tutkimuksen kohteena tunteet ovat olleet 1800-luvulta asti. 

Tunnetutkimuksen klassikkoja ovat Darwinin The Expression of Emotion in 

Man and Animals (1872) sekä William Jamesin What is an Emotion? (1884). 

Tunteiden tieteellinen tutkiminen on kuitenkin vaikeaa, kun tunteet ovat 

ihmisen sisäisiä kokemuksia ja tiloja, joita ulkopuolisen on vaikea havainnoi-

da ja mitata. Vaikeaksi on osoittautunut jo tutkimuksen kohteen määrittely: 

mikä on tunne ja mikä sen saa aikaan. Yhteisymmärrystä tunteen määrittelys-

sä ei ole saavutettu. Psykologian tunnemääritelmiä on monia aina Jamesin 

(1884) klassikkomääritelmästä ”an emotion is the perception of a visceral 

disturbance brought about by a traumatic perception” nykyaikaiseen ”an 

emotional reaction is seen to include the following components; neurophysio-

logical activity, neuromuscular activity, experience of emotion and a change 

in the tendency for approaching or avoiding behaviour” (Surakka 1998: 12). 

 
4 Asiasta enemmän Foley (1997: 197–214), Lee (1996), Gumperz & Levinson (1996), Onikki (1998 

ja 2000.) 
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Kognitiivisen psykologian edustajat taas korostavat kognition osuutta tun-

teen synnyssä: tunne ei synny jonkin havainnon johdosta automaattisesti, 

vaan sitä edeltää havaitun asian arviointi: jos asia havaitaan itselle tai lähei-

selle epäedulliseksi, syntyy negatiivisia tunteita ja päinvastaisessa tapaukses-

sa taas positiivisia tunteita. Niinpä heidän mukaansa tunne on ”valenced reac-

tion to events, agents, or objects, with their particular nature being deter-

mined by the way in which the eliciting situation is construed”. (Ortony, 

Clore & Collins 1990:13.) 

Toisaalta taas eräät psykologisen antropologian edustajat suorastaan kiel-

tävät tunteiden sisäsyntyisen alkuperän ja katsovat, että tunteet ovat nimen-

omaan sosiaalisesti opittuja: ”tunteet ovat sosiaalisia käytänteitä joita kerto-

mukset organisoivat” (Rosaldo 1993). Selvää on kuitenkin, että tunteilla on 

niin sosiaaliset, kulttuuriset kuin biologisetkin ulottuvuutensa, jotka ovat niin 

monimutkaisesti kietoutuneet toisiinsa, että niiden tarkempi selvittely jää tu-

levaisuuteen (Harré & Parrott 1996). 

Jos yläkäsitteen ’tunne’ määrittely on vaikeaa, vielä vaikeampaa tutkijoi-

den on ollut päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka monta erillistä tunnetta 

voi erottaa, mitkä ne ovat ja missä suhteissa ne ovat toisiinsa. Erilaisia perus-

tunneluetteloja on monia. Izardin ja Buechlerin (1980: 168) mukaan perus-

tunteita olisi kymmenen ja ne olisivat englanninkielisin termein interest 

(kiinnostus), joy (ilo), surprise (hämmästys), sadness (suru), anger (suuttu-

mus), disgust (inho), contempt (ylenkatse), fear (pelko), shame/shyness (hä-

peä) ja guilt (syyllisyys). Tunnettu tunteiden tutkija Paul Ekman on puoles-

taan lähtenyt kuudesta perustunteesta, jotka ovat happiness, sadness, disgust, 

surprise, anger ja fear. 

Perustunteita on yritetty saada selville paitsi perinteisellä introspektiolla 

myös kokeellisin psykologisin menetelmin. Klassisia ovat Paul Ekmanin 

kasvokuvatestit. Ekman lähtee sitä, että on kuusi universaalia perustunnetta, 

joita vastaavat tietyt kaikissa kulttuureissa tunnistettavat universaalit kasvo-

nilmeet. Tätä hän on lähtenyt todistamaan koeasetelmin, joissa koehenkilöin 

pitää yhdistää jokin tunnetermi tietynilmeisiin kasvoihin. (Ekman & Friesen 

1971, Ekman 1980, 1992.) Näiden testien antamasta evidenssistä ollaan mon-

taa mieltä. 

Tunnespektriä on yritetty strukturoida myös kielellisten ilmausten avulla: 

Shaver ym. (1987) ja Storm & Storm (1987) ovat lajitteluttaneet koehenki-

löillä tunnetermejä merkityksen samankaltaisuuden perusteella ja yrittäneet 

näin saada selville tunnekäsitteiden hierarkian. He ovat pyrkineet löytämään 
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perustason tunnekäsitteet sekä niiden ala- ja yläkäsitteet. Tätä ovat taas kriti-

soineet Ortony ym. (1990). Heidän mukaansa kieli vain sekoittaa käsityk-

siämme tunteista: tunteet ovat heidän mukaansa olemassa kielestä riippumat-

ta. 

Perustunteiden erottelujen suhteen on olemassa itse asiassa kaksi äärikan-

taa: universalistinen ja relativistinen. Yleisiä perustunteiden luetteloja ovat 

esittäneet universalistit: ne, jotka uskovat, että perustunteet ovat ihmisillä 

kautta maailman samat. Psykologit ovat yleensä universalisteja, antropolo-

geista löytyy kummankin näkemyksen edustajia. 

Universalistisen näkemyksen mukaan ihmisillä on siis kautta maailman 

samat selkeästi toisistaan erottuvat perustunteet, jotka ilmenevät tietyin väis-

tämättömin fyysisin tavoin; niitä voi ulkopuolelta tarkkailla ja mitata, ja ne 

ovat ensisijaisesti yksilöllinen sisäinen kokemus. Kulttuuri vain saattaa tulla 

sekoittamaan ja vääristämään tunteita korostamalla joitakin ja tukahduttamal-

la joitakin yms. Universalistisia näkemyksiä edustavat antropologeista Ro-

senberg (1990), Spiro (1993) ja Shweder (1991). 

Relativistisessa suuntauksessa, joka on parin viime vuosikymmenen aika-

na noussut esiin antropologiassa, taas katsotaan, että kulttuuri määrää hyvin 

pitkälle tunteet ja niiden tuntemisen. Relativistien käsityksen mukaan tunteet 

ovat kulttuurisesti konstruoituja, siis aidosti erilaisia eri kulttuureissa. Sosiaa-

linen interaktio ja diskurssi muovaavat tunteet. Tunteet ovat osa kulttuurista 

merkitysjärjestelmää (Lutz & White 1986: 417). Kielellä on tässä keskeinen 

merkitys: sen avulla tätä järjestelmää ylläpidetään, sen avulla lapsille opete-

taan tunteet ja niiden oikea käyttö, ja se säilöö kulttuurin tunnekäsitykset.5 

Erityisesti relativistit korostavat sitä että, tunteet konstruoi sosiaalinen elämä 

ja erityisesti diskurssi, arkipuhe. 

On myös antropologeja, kuten Heelas, joka haluaa yhdistää universalistien 

ja relativistien tunnekäsityksen (1984). Hän ottaa esimerkiksi Malesiassa elä-

vän chewong-kansan, jonka kulttuuri on väkivallaton ja epäaggressiivinen 

mutta joka ei myöskään näytä olevan kovin tunteikas eikä panevan paljon-

kaan painoa tunteille. Chewongit eivät esimerkiksi koskaan vaikuta vihaisil-

ta: heidän kulttuurissaan sellainen ei ole soveliasta. Heelas kysyykin, kumpi 

on oikeassa, universalisti, joka sanoo, että chewongit tuntevat kyllä suuttu-

musta niissä tilanteissa, missä länsimainenkin ihminen tuntisi, mutta he kät-

 
5 Relativistista suuntausta edustavat Lutz & White (1986), Abu-Lughod & Lutz (1990), Lutz (1986, 

1988), Harré (1986), White & Lutz (1992), White (1992). Yltiörelativisti on Rosaldo, jonka mukaan 

tunteet eivät ole vähemmän kulttuurisia tai enemmän yksityisiä kuin uskomuksetkaan (1993: 141). 
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kevät ja tukahduttavat sen, koska niin heidän kulttuurissaan on tapana tehdä. 

Relativisti taas sanoisi, että koska suuttumukselle ei ole edes sanaa heidän 

kielessään eikä koko käsitettä siis ole olemassa, he eivät tällaista tunnetta 

tunne. Heelas haluaa yhdistää nämä näkemykset sanomalla, että primaaritun-

ne, jota chewongit suuttumusta aiheuttavassa tilanteessa tuntevat, on kyllä 

jotakin suuttumusta muistuttavaa, mutta koska sen tunteminen ei sovi heidän 

kulttuurissaan, se ei kehity täydelliseksi eriytyneeksi suuttumuksen tunteeksi 

niin kuin kehittyisi sellaisessa kulttuurissa, jossa tunne on normaali, yleinen 

ja sallittu ja jossa sille oma nimityksensä kielessä. Heelasin mukaan univer-

saaleja ovat emotionaaliset ”käymistilat”, kulttuurikohtaista taas se, miten ne 

rikastetaan merkitysjärjestelmiksi. 

Kielentutkija Anna Wierzbicka yhtyy relativistisiin antropologeihin. Hä-

nen mukaansa kielellä on erityisen vahva vaikutus ajatteluun sellaisten asioi-

den kohdalla, jotka eivät ole konkreettisia diskreettejä ulkomaailman objekte-

ja vaan sisäisiä tuntemuksia. Tällaisia juuri ovat tunteet. Niiden tulkinnassa 

kulttuurilla ja kielellä on erityisen vahva asema. 

Wierzbickan (1995) mukaan kieli ja nimenomaan englannin kieli on vai-

kuttanut vahvasti myös tunteiden tutkimiseen. Wierzbickan mukaan vain 

englanninkieliselle olennaisina perustunteina näyttäytyvät universaaleiksi pe-

rustunteiksi esitetyt interest, joy, surprise, sadness, anger, disgust, contempt, 

fear, shame/shyness, guilt. Monista kielistähän ei edes löydy suoria vastineita 

näille sanoille. Eikä tietysti englannista löydy monille muiden kielten tunne-

termeille suoria vastineita. Wierzbickan mukaan tunnetutkimusta on olennai-

sesti vääristänyt tutkijoiden etnosentrismi ja oman kielen ja kulttuurin silmä-

lasit, joita ei ole havaittu. Esimerkiksi klassisissa Ekmanin ilmetunnistustes-

teissä kullekin ilmeelle oli annettava yksi kuudesta nimityksestä. Tunnista-

minen ei onnistunut kovin hyvin muun kielen kuin englannin puhujilta. 

1.3 Kulttuurin suhde tunteisiin ja kieleen 

Olipa sitten perustunteiden universaaliudesta tai relatiivisuudesta mitä mieltä 

hyvänsä, on selvää, että tunteet käsitetään hyvin eri tavoin eri kulttuureissa. 

Länsimaisen käsityksen mukaan tunne on yksilöllinen sisäinen mielenliikah-

dus. Monet ei-läntiset kulttuurit ovat sosiaalisempia ja vähemmän yksilöpsy-

kologisesti suuntautuneita. Niissä ei mietiskellä tunteita sisäisinä kokemuksi-

na. Monissa kulttuureissa tunteet on somatisoitu: tunteet sijoitetaan esim. 

maksaan, vatsaan tai sydämeen; oikeastaan siis elimet on psykologisoitu. 

Tämä ei ole tuntematonta länsimaisellekaan kulttuurille: sappeni kiehui, odo-
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timme sydän kylmänä. Esimerkiksi kun chewong-kansaan kuuluva haluaa il-

maista voivansa hyvin, hän sanoo maksansa olevan hyvä. Jos hän tuntee hä-

peää, hän sanoo maksansa olevan pieni (Heelas 1986). 

Kulttuurit eroavat myös sen suhteen, miten tunteisiin suhtaudutaan ja mikä 

merkitys kullekin tunteelle annetaan. Tämä taas vaikuttaa siihen, mitä tunnet-

ta milloinkin sopii tuntea ja kuinka voimakkaasti ja millä tavalla niitä saa il-

maista (Heelas 1986). Esim. suuttumuksen (anger) tunteminen on ilongot-

kansan mielestä yhteisölle vaarallista, eskimoiden mielestä lapsellista ja ame-

rikkalaisille työväenluokkaisille pelon voittamista ja itsenäisyyden saavutta-

mista (Shweder 1991: 245). Monissa kulttuureissa, myös länsimaisessa, eri-

tyisesti negatiivisten tunteiden ilmaisemista jossain määrin tukahdutetaan. 

Eri kulttuureissa eri tunteita korostetaan ja vähätellään: Heelasin mukaan 

amerikkalaisessa kulttuurissa korostetaan rakkautta ja syyllisyydentuntoa ja 

chewong-kansan piirissä pelkoa ja ujoutta. Toisia taas vähätellään ja tukahdu-

tetaan, esim. Tahitilla surua ja syyllisyydentuntoa. (Heelas 1986.) 

Antropologiklassikko Ruth Benedict (1966) jakaa kulttuurit tunne-

elämältään kahteen ryhmään: apollonisiin ja dionyysisiin. Apollonisessa kult-

tuurissa tunteita pidetään uhkana vakiintuneelle yhteiskuntajärjestykselle. 

Tällaisessa kulttuurissa vain ujoutta ja pelkoa saa ilmaista vapaasti. Muita 

tunteita pitää peitellä. Dionyysisessä kulttuurissa taas tunteet ovat normaalin 

elämän ja yhteiskuntajärjestelmän perusta. Esim. ylpeys, kateus ja raivo ovat 

arvostettavia tunteita. Ujoutta ja pelkoa taas ei arvosteta. 

Wierzbickan mukaan kulttuurissa vallitseva kansanteoria tunteista on koo-

dautunut kieleen, erityisesti sen sanastoon. Itse asiassa tämän kansanteorian 

voi siis löytää kieltä tutkimalla. Kansanteorialla tunteista tarkoitetaan tässä 

kulttuurin käsitystä siitä, mitä tunteita on yleensä ottaen olemassa, missä suh-

teissa ne ovat toisiinsa, miten ne syntyvät ja kuinka niitä ilmaistaan. 

Wierzbickan mukaan tunnetermit kertovat paljon kulttuurista. Vain kult-

tuurisesti tärkeille tunteille on olemassa nimitykset. Hän ei usko, että olisi 

olemassa tunteita, joille löytyisi nimitys kaikista kielistä. (Esim. puolan sana 

tęsknota ’kaipuu’ on syntynyt hänen mukaansa suuren siirtolaisuuden johdos-

ta (1992b: 121–125)). Mutta ei pelkästään tunnesanasto vaan myös tunne-

sanojen kielioppi kertoo kulttuurista. Esimerkiksi venäjässä tunteista puhu-

taan usein aktiivisin verbein aivan toisin kuin englannissa. Venäjässä on pal-

jon sellaisia verbejä kuten grustit’ ’surra’, jotka ovat intransitiivisia mutta 

merkitykseltään toiminnallisia, kun taas englannissa syntaktisesti samantyyp-
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piset verbit, kuten rejoice tai grieve ovat harvinaisia ja harvoin käytettyjä. 

(Wierzbicka 1995: 39–40.) 

Eri kielten tunnetermien määrät vaihtelevat huikeasti. Joistakin kielistä on 

raportoitu, ettei niitä olisi ollenkaan, ja joistakin, että niitä on vain muutama. 

Esimerkiksi tutkimansa chewong-kansan kielestä Heelas (1984) on löytänyt 

vain kahdeksan tunnetermiä. Amerikanenglannissa niitä taas väitetään olevan 

jopa 2000. 

Tunnetermien semantiikka vaihtelee myös suuresti. Usein niitä on miltei 

mahdoton kääntää kielestä toiseen. Esim. monissa Afrikan kielissä ei eroteta 

vihaisuutta ja surullisuutta vaan ne kattaa yksi termi. Kiinan kielessä on vain 

yksi käännösvastine englannin tunnetermeille worry, tension ja anxiety. 

Wierzbicka (1992b) esittää, että puolan tęsknota ’kaipuu’ ei käänny englan-

niksi eikä englannin disgust puolestaan puolaksi eikä ranskaksi (yhdellä sa-

nalla).6 

Myös analysoimalla metaforisia ja metonyymisia tapoja puhua tunteista 

voi saada hyvän käsityksen jonkin kulttuurin tavasta hahmottaa tunteet. 

Uranuurtaja tällä alalla on Kövecses, joka on analysoinut perusteellisesti eng-

lannin kielen tunteisiin liittyvää konventionaalista metaforiikkaa (1990, 

1998). Lakoffin tunnetuksi tullut englannin ’anger’-käsitteen analyysi (1987) 

perustuu alun perin Kövecsesin työhön. 

Wierzbickan mukaan suuri osa kielten sanoista on käsitteellisesti aika mo-

nimutkaisia ja kulttuuriin sidottuja: siis erittäin vaikeita kääntää. Tällaisia 

ovat myös tunnetermit. Hän ottaa esimerkiksi englannin sanat emotion ja 

feeling. Niille ei löydy suoria vastineita edes Euroopan kielistä, esim. saksas-

ta: kummallekin tulee vastineeksi Gefühl. Samoin lienee suomen laita: kum-

mankin englannin sanan käännökseksi sopisi kai tunne. 

Suomenkin sana tunne on sepitetty vasta 1800-luvulla kirjakielen tarpei-

siin. Kansankielessä sitä ei vanhastaan ollut eikä siihen mennessä kirja-

suomessakaan. Rapolan (1950) mukaan se on Keckmanin sepittämä. Ennen 

sanan tunne vakiintumista tunteiden yläkäsitteenä käytettiin ilmauksia sydä-

men liikutus, liikutus, mielenliikutus, mielen vaikutus, tuntemus, tunto ja tunti. 

Kritiikkiäkin on eri kielten tunnetermien erilaisuutta korostavaa suuntausta 

kohtaan esitetty. Esimerkiksi Frijda ym. (1995) vähättelevät eri kielten tunne-

sanaston eroja ja näiden erojen merkitystä. He myöntävät eroja olevan, mutta 

 
6 Englannin kielen tunnesanaston semantiikkaa ovat selvitelleet mm. Fehr & Russell (1984), Shaver 

ym. (1987) sekä Johnson-Laird & Oatley (1989). Myös Wierzbicka (1992a, 1992b, 1992c, 1995, 

1996) on lähestynyt eri kielten tunnesanastoa monissa kirjoituksissaan. 
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katsovat, että yhtäläisyyksiä on kuitenkin enemmän. He löytävät hollannista, 

japanista ja indonesiasta kaikista sanat esim. sellaisille tunteille, joita kuvaa-

vat suunnilleen suomen sanat suuttumus, harmi, viha, tyytyväisyys ja ilo. Tie-

tenkään käännösvastineet eivät ole aivan ekvivalentteja, mutta aika lähellä 

toisiaan. Näiden tunnesanojen semantiikkaa he lähestyvät koehenkilöiden ja 

dimensioanalyysin avulla. He katsovat, että on olemassa universaaleja perus-

tunteita, vaikka eri kielten tunnekäsitteet korostavat hiukan eri puolia kus-

takin tunteesta. 

1.4 Nykysuomen keskeiset tunneverbit 

Kuten edellä on käynyt ilmi, jo käsite ’tunne’ on vaikea määritellä. Silloin 

myös käsite tunneverbi on vaikea määritellä. Mitkä verbit kuuluvat tunnever-

bien kategoriaan ja mitkä eivät? Tarkkaa rajaa ei voi vetää tunneverbeihin 

kuuluvien ja niihin kuulumattomien välille. 

Lähestyin asiaa intuitiivis-käytännöllisesti: poimin Nykysuomen sanakir-

jasta suuren joukon verbejä, jotka arvioin merkitykseltään tunteisiin ja ihmi-

sen psyykkiseen toimintaan liittyviksi. Sitten poistin poimituista ne, joita 

Suomen kielen perussanakirja ei tuntenut. Tällaisia verbejä olivat esim. hir-

muttaa, armastaa, ellostaa, kärmeentyä, käärmeentyä, onnellistua, murehtua, 

murehdittaa, pihkautua, rakastuttaa ja sisuttaa. Näin päädyin 198 nyky-

yleiskielen verbiin, joiden perusmerkitys liittyy tunteisiin laajasti märiteltynä. 

Ne ovat seuraavat: 

ahdistaa, ahdistua, apeutua, ellottaa, haltioittaa, haltioitua, harmistua, harmit-

taa, hatuttaa, hermostua, hermostuttaa, hikeentyä, himoita, himota, himottaa, 

hirvittää, hullaannuttaa, hullaantua, huolestua, huolestuttaa, huolettaa, hurjis-

taa, hurjistua, hurjistuttaa, hurmaantua, hurmata, hurmioittaa, hurmioitua, hu-

vittaa, huvittua, häkellyttää, häkeltyä, hämmentyä, hämmentää, hämmästyttää, 

hämmästyä, hätäännyttää, hätääntyä, hävettää, hävetä, hölmistyttää, hölmistyä, 

ihastua, ihastuttaa, ihmetyttää, ikävystyttää, ikävystyä, ikävöidä, ilahduttaa, 

ilahtua, iljettää, iloita, ilostua, ilostuttaa, inhota, inhottaa, innoittaa, innoittua, 

innostaa, innostua, innostuttaa, innota, julmistua, järkyttyä, järkyttää, kadehtia, 

kaduttaa, kainostuttaa, kammota, kammottaa, katkeroittaa, katkeroitua, katua, 

kauhistaa, kauhistua, kauhistuttaa, keljuttaa, kenkuttaa, kiinnostaa, kiinnostua, 

kiinnostuttaa, kiintyä, kiivastua, kiivastuttaa, kimmastua, kimmastuttaa, kim-

paannuttaa, kimpaantua, kismittää, kiukustua, kiukuttaa, kiusaantua, korveta, 

kummastua, kummastuttaa, kyllästyttää, kyllästyä, kylläännyttää, kyllääntyä, 

kyrpiintyä, liikuttaa, liikuttua, loukata, loukkaantua, masentaa, masentua, mie-

listyä, miellyttää, mieltyä, murehduttaa, murehtia, nolostua, nolostuttaa, nolot-

taa, närkästyttää, närkästyä, pahastua, pahastuttaa, pelottaa, pelästyttää, peläs-

tyä, pelätä, pettyä, pihkaantua, pikaistua, piruuntua, pitkästyttää, pitkästyä, po-

tuttaa, pänniä, pöllämystyä, pöyristyttää, raivostua, raivostuttaa, raivota, rakas-

taa, rakastua, riemastua, riemastuttaa, riemuita, risoa, sapettaa, sisuuntua, sui-

vaantua, suivautua, surettaa, surra, suuttua, suututtaa, sydämistyä, sydämystyä, 
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sydäntyä, säikkyä, säikyttää, säikähdyttää, säikähtyä, säikähtää, säikäyttää, 

säälittää, sääliä, tulistua, tulistuttaa, tuohtua, tuskaannuttaa, tuskaantua, tuskas-

tua, tuskastuttaa, tympiä, tympäistä, tympääntyä, tyrmistyttää, tyrmistyä, työ-

lästyttää, työlästyä, ujostuttaa, vaivaantua, vaivautua, vihastua, vihastuttaa, vi-

hata, vihoittaa, vimmastua, vimmastuttaa, vittuuntua, vituttaa, yllättyä, yllättää, 

äimistyttää, äimistyä, äkämystyttää, äkämystyä, äkääntyä, ällistyttää, ällistyä, 

ällöttää, ärsyttää, ärsyyntyä, ärtyä 

Tähän joukkoon eivät siis kuulu fyysisiin tuntemuksiin liittyvät verbit, kuten 

palella, janottaa, jomottaa, oksettaa, väsyttää tai yskittää, eivätkä sellaiset 

tunnereaktioihin liittyvät verbit kuten nauraa, naurattaa, hymyillä, hymyilyt-

tää, itkeä, itkettää, hykerryttää, kavahtaa ja karmaista. Myöskään sellaiset 

mielitekojen ilmaukset kuten laulattaa, tanssittaa yms. eivät ole mukana. 

Psykologisiin tunteisiin läheisesti liittyvistä verbeistä pois on jätetty -ksu-

johtimelliset sensiiviverbit, kuten kummeksua, paheksua, sekä -tele-

johtimiset johonkin suhtautumista ja sen kommunikointia ilmaisevat verbit, 

kuten kauhistella, ihmetellä jne., koska niiden keskeisin merkitys on tuo suh-

tautumisen ilmaiseminen eikä itse suhtautuminen. 

Mukana eivät myöskään ole verbit, joiden perusmerkitys ei liity tunteisiin, 

vaikka niitä toisinaan metaforisesti tunnemerkityksessäkin käytettäisiin. Näi-

tä ovat esim. räjähtää ja hiiltyä. Myös sellaiset keskeiset tunneverbit kuin pi-

tää ja tykätä eivät kuulu tarkasteltavien verbien joukkoon. Ne muodostavat 

muista tunneverbeistä poikkeavan omanlaisensa kahden verbin ryhmän: nii-

den merkitykseen ei sisälly muutosta, mutta niillä on kuitenkin elatiivimuo-

toinen argumentti. Täten ne olisivat muodostaneet kahden verbin muista tun-

neverbeistä poikkeavan syntaktis-semanttisen ryhmän.7 Halusin keskittyä 

tunneverbien tarkastelussani syntaktis-semanttiselta tyypiltään tavallisempiin 

tunneverbeihin. 

Tunneverbikategorian rajat voisi vetää toisinkin ja monen rajatapauksen 

tunneverbeihin kuulumista ja kuulumattomuutta voisi pohtia loputtomiin. 

Esillä olevat verbit riittävät kuitenkin jo antamaan kyllin monipuolisen kuvan 

suomen tunneverbeistä. 

Tulevissa luvuissa tarkastelen tämän verbijoukon syntaksia, semantiikkaa, 

morfologiaa sekä keskinäisiä derivaatiosuhteita. Tutkimuksen loppupuolella 

keskityn pelkoa ja hämmästystä ilmaisevien verbien käytön tarkempaan tar-

kasteluun. Siinä yhteydessä esittelen myös käytetyt tekstikorpukset. 

 
7 Verbin pitää polysemiasta, katso Raukko (tulossa). 
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1.5 Kognitiivisen kielentutkimuksen lähestymistapa 

Teoriataustanani on väljästi ottaen kognitiivinen kielentutkimus ja sen kieli-

näkemys. Kognitiivisen kielitieteen näkökulma kieleen on ihmiskeskeinen. 

Se tarkoittaa sitä, että kieltä tarkastellaan suhteessa ihmismieleen, ajatteluun 

ja kulttuuriin. 

Tutkimussuunnan nimityksessä esiintyvä adjektiivi kognitiivinen johtuu 

siitä peruslähtökohdasta, että se, millaista kieli on, ei ole ihmisen muusta 

kognitiosta riippumatonta. Lähdetään siis siitä, että ihmisen kielikyky on yksi 

ihmisen kognitiivisen toiminnan ilmenemismuoto ja noudattaa kognitiivisen 

prosessoinnin periaatteita. Näin teorioiden kielen rakenteesta täytyy olla kog-

nitiivisesti mahdollisia ja sopusoinnussa sen kanssa, mitä tiedetään kognitios-

ta. Inhimillisen kognition toimintatavoista selville saatuja periaatteellisia asi-

oita, kuten kuvio/tausta-hahmotus ja prototyyppiajattelu, on otettu lingvisti-

sen analyysin lähtöoletuksiksi.8 

Kognitiivisessa kielentutkimuksessa keskeisenä tutkimuskohteena on kie-

len rakenne. Kielen rakenteen tutkimuksessa vallalla on pitkään ollut näkö-

kulma, jossa kielen rakennetta tarkastellaan autonomisena oliona, irrallaan 

ihmisestä, yhteisöstä, kulttuurista, kielenkäytöstä ja vuorovaikutuksesta. 

Kognitiivisen kielentutkimuksen perusperiaatteena on, että muotoa ja mer-

kitystä ei voi erottaa: muodot ovat olemassa merkityksen vuoksi. Merkitys 

otetaan vakavasti, eikä kielen rakennetta yritetä kuvata vailla yhteyttä merki-

tykseen, vaan kielen rakenteen katsotaan heijastelevan jossain määrin ikoni-

sesti merkitysrakenteita. Lähdetään siitä, että jokaista muotoa vastaa aina 

oma merkityksensä. Jos muoto muuttuu, myös merkitys muuttuu. Jos samaa 

kielenulkoista asiaintilaa kuvattaessa käytetään erilaisia kielellisiä ilmauskei-

noja, myös merkitys on erilainen, kuten lauseissa (3a) ja (3b). 

3. a. Minä pelkään sitä. 

b. Se pelottaa minua. 

Lauseiden (3a) ja (3b) merkitykset eroavat, vaikka ne voivatkin viitata sa-

maan tilanteeseen ja vaikka ne ovat merkitykseltään lähellä toisiaan. 

 
8 Kognitiivisen kielentutkimuksen perusteoksia ovat Langacker (1987 ja 1991) sekä Lakoff 1987. 

Suomeksi kognitiivisen kielentutkimuksen teoriaa esittelevät mm. Leino (1993) ja Onikki (2000). 

Kognitiivisen kielentutkimuksen sovelluksia suomen kieleen ovat mm. Onikki (1994), Huumo 

(1997), Herlin (1998), Jaakola (tulossa), Onikki-Rantajääskö (2001) ja Räsänen (tulossa). 
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1.6 Kuinka maailma kielentyy: konstruoinnin ulottuvuudet 

Kognitiivisen kielentutkimuksen käsityksen mukaan kieli on konventionaalis-

ten yksikköjen varasto. Kullakin yksiköllä on aina muoto ja merkitys. Näitä 

yksikköjä ovat paitsi sanat, myös morfeemit, idiomit ja lauserakenteet. Näi-

den yksiköiden merkitykset ovat konventionaalisia mielikuvia. Kielen se-

manttinen rakenne on siis näiden konventionaalisten mielikuvien jäsentynyt 

varasto. Kieliopillinen rakenne on semanttisen rakenteen konventionaalinen 

symbolisaatio. Mielikuvia sanotaan konventionaalisiksi siksi, että ne ovat 

kielikohtaisia ja yhteisöltä opittuja. (Casad 1995.) 

Kielen mielikuvaisuuden korostamisessa on kyse siitä, että kieli ei heijasta 

suoraan objektiivista todellisuutta. Havainnoidessaan maailmaa ihminen ak-

tiivisesti luo mieleensä kuvan siitä. Kielen semanttisessa rakenteessa näkyy 

ihmisen luoma kuva maailmasta. Ihminen konstruoi maailman mieleensä. 

Kognitiivisessa kieliopissa on usein tapana puhua näkemisestä ja hahmot-

tamisesta, vaikkei olekaan kyse mistään konkreettisista näköhavainnoista. 

Langacker (1999: 203–245) perustelee tätä sillä, että visuaalis-spatiaalinen 

hahmottaminen on primaari inhimillinen kognition alue ja että se selvästikin 

vaikuttaa kielellisiin ilmauksiin. Havaintojen ja käsitteistysten välillä on pal-

jon analogisuutta ja havainnoijan ja puhujan näkökulma vaikuttaa kielellisiin 

ilmauksiin, joita hän käyttää. 

Mielikuvien muodostuksessa on eri mahdollisuuksia: puhuja voi käsitteis-

tää näkemänsä tilanteen monin eri tavoin. Näitä hahmotuksen eli konstruoin-

nin tapaan vaikuttavia seikkoja on monia. Esimerkiksi hahmotuksen tark-

kuusasteen suhteen voi tehdä valintoja. Lauseet lintu syö ja talitiainen nokkii 

talia voivat viitata täsmälleen samaan tilanteeseen, hahmotuksen tarkkuusaste 

vain on erilainen. Langacker (1990: 64, 1993: 448–453) nimeää muiksi 

konstruoinnin tapaan vaikuttaviksi asioiksi alan, prominenssin, taustan ja per-

spektiivin ja katsoo, että nämä yleisistä kognitiivisista prosesseista kumpua-

vat konstruointiin vaikuttavat seikat ovat universaaleja. 

Näistä konstruoinnin eri puolista perspektiivi on tässä työssä keskeisin. 

Perspektiivi on itse asiassa sekin vain kattotermi monelle eri asialle, jotka 

vaikuttavat konstruointiin. Perspektiiviin kuuluvat orientaatio, tarkastelupiste, 

direktionaalisuus ja subjektiivisuus (Langacker 1990: 84). Näistä tarkastelu-

piste ja subjektiivisuus ovat olennaisimmat. Tarkastelupisteellä tarkoitetaan 

paikkaa, josta käsin (konkreettisesti tai abstraktisti) havainnoija, joka on sa-

malla käsitteistäjä, maailmaa tarkastelee. Tarkastelupiste vaikuttaa olennai-

sesti maailman käsitteistykseen ja konstruointiin. Vain tietystä pisteestä käsin 
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pätee, että Tallinna on lahden takana, huomenna on vappuaatto tai joku ko-

putti oveen. 

Subjektiivisuuden ja objektiivisuuden asteella taas tarkoitetaan sitä, ovatko 

havainnoija eli käsitteistäjä ja käsitteistetty tilanne täysin erillään toisistaan 

vai eivät. Jos havainnoija havainnoi itsensä ulkopuolista tilannetta osallistu-

matta siihen itse millään tavalla, havainnoitu tilanne on maksimaalisen objek-

tiivinen. Jos havainnoija on mukana tarkkailemansa tilanteen osanottajana, se 

vaikuttaa tilanteen konstruointiin, tekee sen subjektiivisemmaksi. (Langacker 

1990: 128–132.) 

1.7 Tapahtumat ja niiden hahmotus 

Langacker havainnollistaa ihmisen tapaa hahmottaa tilannetta, johon osallis-

tuu kaksi tai useampia toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevaa oliota toi-

saalta ns. biljardipallomallilla ja toisaalta näyttämömallilla. Biljardipallomal-

lissa korostetaan voimadynamiikkaa: siinä energiapitoinen objekti tulee kon-

taktiin toisen objektin kanssa, johon voima siirtyy. Mallissa on mukana voi-

mansiirtymisketjun alkupää, voiman siirtyminen ja voiman siirtymisketjun 

loppupää. Tätä havainnollistaa kuvio 1. 

Kuvio 1 

 

   AGENTTI           PATIENTTI

  
 

Toisaalta tällainen tapahtuma voidaan hahmottaa tapahtuvaksi näyttämöllä: 

olennaisina osina mukana ovat toisaalta puitteet ja toisaalta osanottajat. 

Osanottajilla on erilaisia rooleja. Yksi biljardipallomallin tapainen tapahtuma 

näyttämömallissa voisi olla sellainen, että tapahtumassa on kaksi osanottajaa, 

joiden roolit ovat agentti ja patientti. Tyypillinen agentti on ihminen, joka 

tahdonalaisesti ja tarkoituksellisesti tekee jotakin elottomalle esineelle, joka 

puolestaan onkin sitten tyypillinen patientti. Tätä Langacker (1991: 283–286, 

294–303) nimittää kanoniseksi tapahtumamalliksi. Kanonisen tapahtumamal-

lin tunnusmerkitön kielellinen koodaustapa on transitiivilause. Voiman siir-

tymisketjun alkupää eli agentti koodautuu lauseen subjektiksi ja loppupää eli 

patientti objektiksi. Esimerkki kanonisen tapahtumamallin tunnusmerkittö-

mästä koodauksesta on lause (4). 
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4. Tyttö katkaisi kepin. 

agentti patientti 

voiman siirtymä → 

Joissakin tapahtumissa hahmotetaan olevan vain yksi osallistuja, esim. 

siirtymistapahtumat tai staattiset tilanteet. Näiden tunnusmerkitön koodausta-

pa on intransitiivinen lause. (Langacker 1991: 302–303.) 

Tarkastellessaan peruslauserakenteiden konseptuaalista pohjaa Croft on 

samoilla linjoilla Langackerin kanssa. Croft (1991: 161) korostaa erityisesti 

kausaalisuuden käsitteen keskeisyyttä inhimillisessä ajattelussa.9 

Croftin (1991: 161–163)mukaan ihminen näkee maailmassa tapahtumaket-

juja. Tapahtumaketjujen osia (prosesseja ja tiloja) koodataan kielellisesti ver-

bein. Ihmisen hahmottamana tapahtumille on ominaista nimenomaan kausaa-

linen rakenne. Parhaaksi kausaation representaatioksi kielen kannalta Croft 

katsoo sellaisen, jossa yksilöt vaikuttavat yksilöihin, eivätkä tapahtumat ta-

pahtumiin. Tällaisen representaatiotavan edut ovat hänen mielestään ensinnä-

kin siinä, että kausaalisesti toisiinsa liittyvät tapahtumat liittyvät toisiinsa täl-

löin juuri sen avulla, että niissä esiintyy samoja yksilöitä ja toiseksi siinä, että 

nämä yksilöt ovat kausaaliketjussa tietyssä järjestyksessä: x edeltää y:tä ja y 

edeltää z:aa, kuten kuviossa 2. 

 

Kuvio 2 

  x  y  z 

  ●  ●  ● 

  tapahtuma1 tapahtuma2 (Croft 1991: 163.) 

 

Yksinkertaisen kausaalisen tapahtuman piirteisiin kuuluu mm. se, että sii-

hen sisältyy voiman siirtymistä ja että voiman siirtyminen on epäsymmetristä 

(eri osanottajat ovat alkuunpanija ja loppupiste) (Croft 1991: 173), kuten ku-

viossa 3 ja lauseessa 5. 

Kuvio 3 

5. Fred ate the banana 

   Fred banana 

   ●  ● 

(Croft 1991: 173.) 

Croft katsoo (1991: 176), että olennaista kausaalisessa tapahtumassa on 

kausaaliketju: missä järjestyksessä ja minkä mahdollisten välipisteiden kautta 
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voima siirtyy alkupisteestä loppupisteeseen. Esimerkiksi lause Reino halkaisi 

kiven Aunelle vasaralla koodaa tapahtumaa, jonka kausaaliketju on tällainen: 

Kuvio 4 

Reino → vasara → kivi → Aune. 

Croft (1991: 173) pitää yhtenä prototyyppisimmistä tapahtumista välitöntä 

tahdonalaista kausaatiota, jossa voiman siirtymisen loppupisteessä tapahtuu 

muutos. Koska kausaatio on tahdonalainen, sen alkuunpanijan täytyy olla 

mentaalisia kykyjä omaava, siis ihminen. Tyypillisimmillään ihminen konk-

reettisesti käsittelee jotakin elotonta, jossa tapahtuu muutos. Langackerin ta-

paan Croft sanoo alkuunpanijan päätyvän transitiivisen verbin subjektiksi ja 

voimansiirron loppupisteen päätyvän objektiksi. 

Edellä referoimissani Langackerin ja Croftin ajatuksissa ei ole mitään uut-

ta eikä vallankumouksellista. Samat asiat ovat esittäneet monet muutkin tut-

kijat jo moneen kertaan. Esimerkiksi Hopperin ja Thompsonin (1980) mu-

kaan prototyyppisen transitiivisen tapahtuman piirteet ovat seuraavat. (1) Sii-

nä on kaksi osanottajaa, jotka ilmaistaan nominaalisilla jäsenillä, jotka ovat 

lauseen subjekti ja objekti. (2) Se kuvaa tapahtumaa (eikä staattista tilaa) (3) 

Tapahtuma on energiapitoinen, aika lyhytkestoinen ja sillä on selvä päätepis-

te. (4) Subjektin ja objektin tarkoitteet edustavat diskreettejä selkeitä fyysisiä 

entiteettejä. (5) Nämä entiteetit ovat olemassa ennen tapahtumaa. (6) Subjek-

tin ja objektin tarkoitteet ovat toisistaan erillisiä ja ovat vahvasti asymmetri-

sessä suhteessa keskenään. (7) Subjektin tarkoitteen toiminta on tahdonalaista 

kun taas objektin tarkoitteen toiminta ei ole. (8) Subjektin tarkoite on energi-

an lähde kun taas objektin tarkoite on sen kohde ja viimeiseksi. (9) Toiminta 

vaikuttaa objektin tarkoitteeseen peruuttamattomalla tavalla. 

Mielenkiintoista on se, että transitiivisia lauseita käytetään koodaamaan 

myös tapahtumia, jotka eivät ole kovinkaan lähellä edellä käsiteltyjä kanonis-

ta tapahtumamallia, kausaaliketjua tai prototyyppistä transitiivista tapahtu-

maa. Niitä käytetään myös ilmaisemaan esimerkiksi havaitsemista, tuntemis-

ta ja ajattelemista, vaikkeivät ne täytäkään moniakaan edellä luetelluista kri-

teereistä. Tällaisia ovat juuri esim. seuraavat lauseet. 

6. a. Aune näkee puun. 

b. Reino tietää asian. 

c. Aune vihaa Reinoa. 

 
9 Tästä lähtien tarkoitan termeillä kausaalinen ja kausaalisuus syy–seuraus-suhdetta yleensä, termillä 

kausaatio taas aiheuttamista. Kausatiivisiksi taas sanon aiheuttamista ilmaisevia kielellisiä rakenteita. 
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Langacker (1991: 303–304) katsoo, että lauseessa (6a) (tai vastaavassa 

englanninkielisessä lauseessa) on kyseessä metaforinen laajentuma, joka poh-

jautuu metaforaan [NÄKEMINEN ON KOSKETTAMISTA]. Hänen mu-

kaansa on niin, että, kun kerran käytetään transitiivista lausetta, mentaalisen 

toiminnan nähdään siis jonkin verran muistuttavan kanonista tapahtumamal-

lia agentteineen ja patientteineen. Tämä hahmotustapa ei ole ainoa mahdolli-

nen: mm. samoassa näkemisestä puhutaan samoin kuin siirtymisestä, siis in-

transitiivisella lauseella (Cook 1988). 

Myös Croft kiinnittää huomiota samaan asiaan. Hänen mukaansa transitii-

vinen lause on omiaan ilmaisemaan välitöntä tahdonalaista kausaatiota. Kui-

tenkaan kaikki ihmisen hahmottamat maailman entiteettien väliset suhteet 

eivät suinkaan ole kausaalisia. Suhde voi olla esim. spatiaalinen (jotakin on 

jossakin, siirtyy jonnekin/jostakin) tai possessiivinen (jokin on jonkun hallus-

sa, siirtyy jonkun haltuun/hallusta). Silti näitäkin suhteita ilmaisemaan käyte-

tään transitiivilauseita, kuten lauseita (7a) ja (7b). 

7. a. Laatikko sisältää kirjan. 

b. Reino omistaa kirjan. 

Hänen tässä yhteydessä käyttämänsä ilmaus on pakottaminen (coercing) 

(1991: 198–212). Muut kuin kausaaliset suhteet pakotetaan kausaalimalliin. 

Se on mahdollista hänen mukaansa siksi, että nuo muut suhteet ovat kuiten-

kin epäsymmetrisiä. Jollain tapaa tärkeämmäksi tai korosteisemmaksi koettu 

osanottaja pääsee subjektiksi, kuten laatikko lauseessa (7a) tai Reino lausees-

sa (7b). 

1.8 Semanttiset roolit ja subjektin valinta 

Edellä ovat jo vilahdelleet termit agentti ja patientti. Mentaalisten verbien 

kohdalla olennaiset semanttiset roolit ovat kokija ja ärsyke. Luon seuraavassa 

katsauksen semanttisten roolien teoriaan. 

Kun tarkastellaan lauseiden syntaktista rakennetta, verbin argumenteilla on 

kullakin syntaktinen funktionsa (subjekti, objekti jne.). Jos taas tarkastellaan 

asiaintiloja, joihin lauseet viittaavat, voidaan sanoa, että asiaintilan osanotta-

jilla on eri roolit (antaja, saaja, pelkääjä, pelätty jne.). Syntaktisten roolien ja 

reaalimaailman tapahtuman osanottajien roolien välille asettuvat lauseen se-

manttiseen rakenteeseen kuuluvat semanttiset roolit. 

Sen jälkeen, kun Fillmore (1968) toi kielitieteeseen semanttisen roolin kä-

sitteen, se on vakiintunut lausesemantiikan peruskäsitteeksi. Ainoa, mistä ei 
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ole päästy yhteisymmärrykseen, on universaali semanttisten roolien luettelo. 

Esimerkiksi Langacker (1991: 285) käyttää termiä rooliarkkityyppi ja luette-

lee rooliarkkityypeiksi agentin, patientin, instrumentin, kokijan ja liikkujan.10 

Croft (1991: 176–179) taas käyttää termiä temaattinen rooli ja luettelee 

mm. agentin, patientin, kokijan, ärsykkeen, instrumentin ja hyötyjän. Hän 

määrittelee temaattiset roolit sen perustella, kuinka ne sijoittuvat kausaaliket-

juun. Keskeiset temaattiset roolit saavat määritelmänsä suoraan sen perusteel-

la, minkätyyppisestä kausaatiosta on kyse, sekä sen perusteella, ovatko ne 

voimansiirron alku- vai loppupisteitä. Täten agentti on tahdonalaisen kausaa-

tiotapahtuman alkuunpanija ja patientti on fyysisen kausaatiotapahtuman 

loppupiste. Kokija taas on affektiivisen kausaatiotapahtuman loppupiste ja 

ärsyke on affektiivisen kausaatiotapahtuman alkuunpanija. Muita kuin edellä 

mainittuja rooleja Croft kutsuu obliikveiksi. Ne sijoittuvat kausaaliketjussa 

voimansiirron alku- ja loppupisteen väliin tai loppupisteen jälkeen. Esimer-

kissä (8) vasara ja Aune ovat obliikveja. 

8. Reino halkaisi kiven Aunelle vasaralla. 

 subj obj obl obl 

 ag pat ben instr 

Tunneverbien kohdalla olennainen semanttinen rooli on kokija (experien-

cer) Kun agentti on aktiivinen, intentionaalinen, tahdonalainen toimija ja pa-

tientti taas passiivinen toiminnan kohde, jossa tapahtuu muutos, kokija puo-

lestaan on inhimillinen olento, jonka tietoisuuteen ilmaistu asiaintila vaikut-

taa: se havaitsee, ajattelee, tuntee jotakin. Kokijan rooli liittyy siis nimen-

omaan mentaalisiin verbeihin. Agentista sen erottaa se, ettei kokija tee mitään 

aktiivisesti ja tarkoituksellisesti eikä sen toiminta vaikuta mihinkään ulko-

puoliseen objektiin vaan lähinnä siihen itseensä. 

Kokijan lisäksi mentaaliverbillisissä lauseissa on usein jokin muu keskei-

nen osallistuja, se johon kokija kohdistaa tunteenomaisen suhtautumisensa tai 

joka aiheuttaa kokijassa jonkin tunnereaktion. Tätä roolia voisi nimittää aivan 

hyvin vaikkapa ei-kokijaksi. Nimitän sitä kuitenkin mm. Croftia seuraten är-

sykkeeksi (stimulus). 

Semanttisten roolien ja syntaktisten funktioiden toisiinsa liittymisestä on 

tavallisesti esitetty mm., että agentti pääsee transitiivisessa aktiivilauseessa 

aina subjektiksi, mutta patientti taas joutuu objektiksi. Käsitellessään semant-

tisia rooleja ja verbin argumentin valintaa Dowty (1991) päätyy siihen, että 

on parasta olettaa protoagentin ja protopatientin roolit. Se osanottaja, jolla on 

 
10 Hyvä suomenkielinen katsaus semanttisten roolien teoriaan on Laitinen 1992: 59–67. 
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eniten protoagentin piirteitä, pääsee aktiivisen lauseen subjektiksi. Protoagen-

tin piirteet ovat: (1) osallistuu tahdonalaisesti tapahtumaan tai tilaan (2) on 

tietoinen olento (3) aiheuttaa tapahtuman tai tilanmuutoksen toisessa osanot-

tajassa sekä (4) liikkuu (suhteessa toiseen osanottajaan). Protopatientin piir-

teet ovat puolestaan: (1) kokee tilanmuutoksen (2) tai on vähittäin muuttuva 

kohde11 (3) toinen osanottaja vaikuttaa siihen kausaalisesti ja (4) pysyy pai-

kallaan suhteessa toiseen osanottajaan. 

Jos protoagentin piirteitä on kahdella osanottajalla suunnilleen yhtä paljon, 

päädytään sellaiseen tilanteeseen, jossa kumpikin voi päästä subjektiksi. 

Mentaaliset verbit ovat juuri tällaisia: kokijalla ja ärsykkeellä on molemmilla 

protoagentin piirteitä. Toisinaan kokijan agenttipiirteet korostuvat ja se pää-

see subjektiksi, toisinaan taas ärsykkeen. 

Jos tarkastellaan lauseiden (9a) ja (9b) kokijan, Reinon, protoagentti- ja 

protopatienttipiirteitä, voidaan todeta, että lauseessa (9a) sana Reino viittaa 

tietoiseen olentoon, jonka voi ajatella vihaavan tahdonalaisesti. Reinon tar-

koite ei aiheuta tilanmuutosta toisessa osanottajassa eikä liiku. Protoagentin 

piirteistä siis vain puolet löytyy, mutta protopatientin piirteitä ei yhtään. 

Niinpä Reino on päässyt lauseen subjektiksi. Lauseessa (9b) sana Reino viit-

taa yhä tietoiseen olentoon, mutta muita protoagentin piirteitä Reinon tarkoit-

teessa ei ole. Sitä vastoin Reinosta löytyy protopatientin piirteitä: Hän kokee 

tilanmuutoksen ja toinen osanottaja vaikuttaa häneen kausaalisesti. Niinpä 

Reinoon viittaava sana onkin päätynyt objektiksi. 

9. a. Reino vihaa Aunea. 

b. Aune ällistytti Reinon siivoamalla koko talon. 

Croft (1991: 219) selittää mentaalisiin verbeihin liittyvän subjektin ja ob-

jektin häilyvyyden näin: mentaalinen suhde ei ole yksisuuntainen (siis niin, 

että subjektin tarkoite vaikuttaa objektin tarkoitteeseen), vaan se on aina kak-

sisuuntainen prosessi. Toisaalta kokija kiinnittää huomionsa ärsykkeeseen, ja 

toisaalta ärsyke vaikuttaa kokijaan mentaalisesti. Jompaakumpaa suuntaa 

voidaan korostaa. Tätä kaksisuuntaisuutta esittää kuvio 5. 

Kuvio 5 

Kokija  Ärsyke 

 huomion kohdistus 

 
11 Vähittäin muuttuva kohde on suomennos Dowtyn termille ”incremental theme”. Viittaa sellaisiin 

tapahtumiin kuin puuron syömiseen yms., jossa kohteelle tapahtuu vähä vähältä jokin muutos ja te-

keminen etenee samaa tahtia. Kun puuro loppuu, loppuu syöminenkin. 
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 ● ● 

 mentaalisen tilan aiheutus 

 ● ● 

 (Croft 1991: 219) 

Kokijan roolin häilyvyys voidaan ilmaista myös niin kuin Laitinen (1992: 

106) sen tekee: ”kokijat ovat elollisia, tietystä näkökulmasta kuvattuja pa-

tientteja, kohteita, vastaanottajia, omistajia ja agentteja.” 

1.9 Mentaalisten tapahtumien koodaus 

Erityisen perusteellisesti mentaalisten tapahtumien koodausta ja argumentin-

valintaa on käsitellyt Croft (1991 ja 1993). Mentaalisten tapahtumien koo-

daus ei ole niin yksinkertaista kuin selvemmin kausaalisten tapahtumien koo-

daus. Juuri siksi mentaalisten tapahtumien ilmaisutavoissa hänen mukaansa 

on paljon variaatiota niin kielten sisäisesti kuin kieltenvälisestikin. (Croft 

1991: 212, Croft 1993.) 

Croft on tarkastellut mentaalisiin toimintoihin liittyviä verbejä monessakin 

kielessä ja löytänyt niistä neljä päätyyppiä (1993, 1991: 212–225). Verbit hän 

jakaa tyyppeihin argumenttirakenteen ja aspektuaalisen tyypin perusteella. 

Ensimmäinen on tyyppi, jossa ärsyke on subjektina ja kokija objektina. Croft 

(1991: 213–215) nimittää näitä kausatiivisiksi. Niissä tilanne on esitetään 

niin, että ärsyke vaikuttaa kokijaan. Esimerkkejä kausatiivisista verbeistä on 

lauseissa (10a–c). 

10. a. Bill surprised Jill. 

b. Kalle pelästytti Maijan. 

c. Kalle gladde Maja. 

Toinen verbityyppi on Croftin termein statiivinen (stative). Vaikka nämä ver-

bit ovat aspektuaaliselta tyypiltään statiivisia, tilaa ilmaisevia, niillä kuitenkin 

on kaksi argumenttia, kokija ja ärsyke. Tilamaisuus tarkoittaa, että minkään-

laista voimaa ei katsota siirtyvän eikä minkäänlaista muutosta tapahdu sen 

paremmin kokijassa kuin ärsykkeessä. Niinpä tässä tyypissä kokija voi olla 

yhtä hyvin subjekti kuin objektikin (samoin kuin tietysti vastaavasti ärsyke). 

Näin tyyppi jakautuu itse asiassa kahteen alatyyppiin: niihin, joissa kokija on 

subjektina ja ärsyke objektina sekä niihin, joissa ärsyke on subjektina ja koki-

ja on objektina. Seuraavassa on sellaisia statiivisia verbejä, joiden kokija on 

subjekti ja ärsyke on objekti. 

11. a. Bill loves Jill. 

b. Reino rakastaa Aunea. 



 

 

 

33 

c. Kalle hatar Pelle. 

Toinen Croftin hahmottelema statiivisten verbien alatyyppi on sellainen, jos-

sa ärsyke on verbin subjektina ja kokija objektina, aivan kuten kausatiivisis-

sakin verbeissä. Tähän tyyppiin voisi sijoittaa suomen kielen tunneverbeistä 

statiivisesti käytetyt tunnekausatiiviverbit, sellaiset kuin pelottaa, harmittaa 

ja surettaa. Niitä voi käyttää kausatiivisesti tavallisten transitiiviverbien ta-

paan ja toisaalta statiivisesti erityisessä tunnekausatiivilausekehyksessä (tästä 

enemmän luvussa 2.1.4). Esimerkeissä (12a–c) on näitä verbejä. 

12. a. Metsä pelottaa Aunea. 

b. Asia surettaa Reinoa. 

c. Lompakon katoaminen harmittaa Reinoa. 

Kolmas mentaalisten verbien ryhmä ovat mentaaliset toiminnalliset verbit. 

Niillä on vain yksi pakollinen argumentti kokija, joka on subjektina. Tällaisia 

verbejä ovat mm. ajatella, ihmetellä, muistella. Tunneverbeistä tällaisia ovat 

esim. iloita ja raivota. Ne esittävät tilanteen niin, että kokija tekee jotain ak-

tiivisesti ja tahdonalaisesti. (Croft 1991: 217–218). 

13. Aune iloitsi. 

Neljäs ryhmä on intransitiiviset inkoatiiviverbit. Niiden kokija on subjekti ja 

ärsyke, jos sitä on, on obliikvi. Ne ilmaisevat jonkin mentaalisen tilan alka-

mista. Tällaisia verbejä ovat esim. suuttua, raivostua, ilahtua ja ällistyä. 

14. a. Hän raivostui asiasta. 

b. Kansa hätääntyi uutisesta. 

Nämä neljä verbityyppiä voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, 

viittaavatko ne tilanteeseen, jossa tapahtuu muutos, vai tilanteeseen, joka jat-

kuu ennallaan koko tarkastelujakson ajan. Muutostapahtumaan viittaavat in-

koatiivinen ja kausatiivinen verbi (ja lause), esim. pelästyä ja pelästyttää, ku-

ten esimerkeissä (10) ja (14). Muutoksettomaan tilanteeseen taas viittaavat 

statiiviset ja toiminnalliset verbit, esim. rakastaa, pelottaa ja iloita, kuten 

esimerkeissä esimerkit (11), (12) ja (13). 

  * * * * * 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan järjestelmällisesti aineistoni 198 tunne-

verbiä lekseemeinä, osana suomen kielen leksikkoa. 
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2. TUNNEVERBIT LEKSIKOSSA 

Tässä luvussa tarkastelen aineistoni 198:aa suomen kielen tunneverbiä eri nä-

kökulmista. Jaksossa 2.1 tarkastelen verbien syntaktis-semanttista olemusta, 

jaksossa 2.2 tunneverbileksikon sisäisiä suhteita derivaation kannalta, jaksos-

sa 2.3 tunneverbien morfologista koostumusta ja jaksossa 2.4 luon katsauk-

sen verbien semantiikkaan. 

2.1 Tunneverbien syntaktis-semanttinen luokitus 

Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisia nyky-yleissuomen keskeiset tunne-

verbit ovat syntaktisesti ja semanttisesti. Erityisesti minua kiinnostaa seman-

tiikan ja syntaksin yhteispeli: kuinka semantiikka heijastuu syntaksissa. En-

siksi käsittelen niitä verbejä, joiden kokija-argumentti on subjektina, ja sitten 

niitä, joiden kokija-argumentti ei ole subjektina. 

Suomen kielen tunneverbit jakautuvat syntaktisen käytöksensä ja seman-

tiikkansa puolesta niihin neljään ryhmään, joihin edellisessä luvussa käsitelty 

Croft (1991) olettaa mentaalisten verbien jakautuvankin: inkoatiivisiin, toi-

minnallisiin, statiivisiin ja kausatiivisiin.1 Seuraavaksi käsittelen nämä ryhmät 

luetellussa järjestyksessä. 

2.1.1 Inkoatiiviset tunneverbit 

Tunneverbiaineistoni inkoatiiviset tunneverbit ovat seuraavanlaisia: 

1. a. Hän ilahtui. 

b. Reino suuttui. 

c. Aune pitkästyi. 

Ne ovat intransitiivisia verbejä: niiden ainoa pakollinen argumentti on sub-

jekti, joka on semanttiselta rooliltaan kokija. Semanttisesti näille verbeille on 

yhteistä se, että niiden merkitykseen sisältyy muutos ja että ne ovat aspektu-

aalisesti rajattuja.2 Ne ilmaisevat sitä, että subjektin tarkoitteessa tapahtuu 

mentaalinen muutos. Tällöin kokija siirtyy verbin ilmaisemaan tunnetilaan: 

tulee iloiseksi, suuttuneeksi jne. Inkoatiivisia tunneverbejä on aineistoni 198 

 
1 Vain kaksi verbiä 198:sta ei asetu tähän nelijakoon. Ulkopuolelle jäävät verbit säikkyä ja säikyttää, 

joista säikkyä on iteratiivinen (kuten keikkua) ja säikyttää taas kausatiivistus siitä. Muita vastaavalla 

tavalla iteratiivisia intransitiivisia tunneverbejä ei tunneverbistööni kuulu. 
2 Rajattuudesta ja rajaamattomuudesta, ks. Leino 1991:172–178. 
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verbistä 85, ja ne ovat tunneverbien suurin syntaktis-semanttinen ryhmä. Tä-

hän ryhmään kuuluvat verbit ovat seuraavat: 

ahdistua, apeutua, haltioitua, harmistua, hermostua, hikeentyä, hullaantua, huoles-

tua, hurjistua, hurmaantua, hurmioitua, huvittua, häkeltyä, hämmentyä, hämmäs-

tyä, hätääntyä, hölmistyä, ihastua, ikävystyä, ilahtua, ilostua, innoittua, innostua, 

julmistua, järkyttyä, katkeroitua, kauhistua, kiinnostua, kiintyä, kiivastua, kim-

mastua, kimpaantua, kiukustua, kiusaantua, kummastua, kyllästyä, kyllääntyä, 

kyrpiintyä, liikuttua, loukkaantua, masentua, mielistyä, mieltyä, nolostua, närkäs-

tyä, pahastua, pelästyä, pettyä, pihkaantua, pikaistua, piruuntua, pitkästyä, pöllä-

mystyä, raivostua, rakastua, riemastua, sisuuntua, suivaantua, suivautua, suuttua, 

sydämistyä, sydämystyä, sydäntyä, säikähtyä, säikähtää, tulistua, tuohtua, tus-

kaantua, tuskastua, tympääntyä, tyrmistyä, työlästyä, vaivaantua, vaivautua, vi-

hastua, vimmastua, vittuuntua, yllättyä, äimistyä, äkämystyä, äkääntyä, ällistyä, 

ärsyyntyä, ärtyä 

Kuten näkyy, ne ovat U-johdoksia, lukuun ottamatta verbiä säikähtää. U-

johdosten merkitykseen yleensäkin kuuluu miltei aina jokin muutos, joka ta-

pahtuu subjektin tarkoitteessa, kuten lauseissa (2a–c). 

2. a. Puu kaatui. 

b. Hedelmä kypsyi. 

c. Sopimus purkaantui. 

Näitä verbejä käytetään aktiivin 2. partisiipissa useammin kuin muuntyyp-

pisiä verbejä. Leino (1991b: 263) toteaa mentaalisten inkoatiivisten verbien 

olevan 80 %:ssa hänen tarkastelemistaan esiintymistä partisiippimuotoisia, 

siis sekä perfektejä että pluskvamperfektejä että muulla tavoin käytettyjä ak-

tiivin 2. partisiippeja. Perfektissä ja pluskvamprefektissä muutosverbien il-

maisema muutos jää hieman taka-alalle, koska mennyt muutostapahtuma esi-

tetään puhehetken (tai aiemman puhehetken) näkökulmasta. Puhehetkellä 

taas vallitsee tapahtuneen muutoksen suhteen staattinen tilanne. 

3. a. Tielle on kaatunut puu. 

b. Sopimus oli purkaantunut. 

Edelliseen liittyy myös se, että U-verbien aktiivin 2. partisiipin adjektiivis-

tuminen on hyvin yleistä. Tällöin ne ovat lauseissa attribuutteina (4a), jopa 

substantiivisina lauseen pääargumentteina (4a) sekä predikatiiveina (4b) tai 

predikatiiviadverbiaaleina (4c). 

4. a. Kiivastunut Bianchi vaati avustajiaan vaientamaan pettyneet. (SK87) 

b. Olin hämmästynyt ja vihainen. (SK87) 

c. Sorsa läksi suuttuneena pois neuvottelusta ja se päättyi siihen. (SK87) 

Esimerkiksi Hahkion (1998: 43) aineistossa inkoatiivisten tunneverbien 

esiintymistä oli 48 % adjektiivistuneita partisiippeja. Itse en kuitenkaan tar-

kastele tällaisia U-verbien muotoja. 
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U-johdosten subjekti on semanttiselta rooliltaan yleensä patientti: se ei ole 

aktiivinen toimija, vaan se, jolle jotakin tapahtuu, kuten lauseissa (2a–c). 

Mentaalisten U-verbien subjekti on kokija. 

Inkoatiivisten tunneverbien pakollinen argumentti on kokija. Kokijan li-

säksi niiden kanssa voi myös esiintyä ärsyke elatiivi-, illatiivi- tai partitiivi-

muotoisena argumenttina, niin kuin esimerkeistä (5a–c) näkyy. Näitä verbejä 

käytetään usein myös ilman ärsykeargumenttia. 

5. a. Tämä mies ilahtui tapaamisestamme. 

b. Minä olen kyllästynyt samppanjaan. 

c. Hän oli pelästynyt oravaa. 

Koska on kyse muutoksesta, elatiivin ja illatiivin esiintyminen verbin seu-

ralaisena ei yllätä: elatiivilla voisi olettaa ilmaistavan muutoksen lähtötilaa tai 

aiheuttajaa ja illatiivilla taas muutoksen lopputilaa tai tulosta. Lauseen (5c) 

partitiiviseuralainen sen sijaan näyttää synkronisesta näkökulmasta oudolta. 

Joidenkin verbien yhteydessä tulee kyseeseen myös allatiivimuotoinen ad-

verbiaali. Sen semanttinen rooli on vastaanottaja, kuten lauseessa (6). 

6. Reino suuttui asiasta Aunelle. 

Inkoatiivisten tunneverbien syntaktinen kehys on siis seuraava: 

KOKIJAsubj + V + (ÄRSYKEela/ill/ptv) + (VASTAANOTTAJAall) 

Seuraavaksi tarkastelen näitä erisijaisia adverbiaaleja ja niiden semantiikkaa.3  

2.1.1.1 Ärsyke elatiiviadverbiaalina 

Elatiiviadverbiaali muutosta ilmaisevan verbin seuralaisena on aivan odo-

tuksenmukainen. Sen avulla ilmaistaan muutoksen syy tai aiheuttaja. Kun 

elatiiviadverbiaali on inkoatiivisen tunneverbin argumenttina, se ilmaisee ko-

kijan tunnetilan muutoksen aiheuttajan. 

Kaikista sijoista nimenomaan erosijaa käytetään syyn ja aiheuttajan ilmai-

semiseen Croftin (1991: 194–195) mukaan seuraavasta syystä: kausaaliket-

jussa aiheuttaja tai syy edeltää ajallisesti lopputulosta. Myös spatiaalisessa 

siirtymisessä ensin on lähdettävä lähtöpaikasta ennen kuin saavutaan tulo-

paikkaan. Niinpä on luonnollista koodata syy kielellisesti samalla tavalla kuin 

lähtöpaikka, sillä ne sijaitsevat samalla kohtaa kausaaliketjussa. 

Seuraavassa esimerkkejä ärsykkeistä elatiiviadverbiaaleina. 

7. a. Huolestuimme sinusta. 

 
3 Englannin tunneverbien kanssa käytettyjen prepositioiden semantiikkaa ja motivaatiota ovat tarkas-

telleet Dirven (1997), Osmond (1997) ja Radden (1998). 
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b. Kansa hätääntyi uutisesta. (NS) 

c. Ei turhasta kannata kiivastua. (NS) 

d. Hän raivostui asiasta. 

e. Hän pahastui kovasti pilanteostamme. (NS) 

f. Hän ilahtui lahjasta. 

Suurin osa inkoatiivisista tunneverbeistä voi esiintyä ainoastaan elatiiviad-

verbiaalin kanssa. Joillekin ovat elatiiviadverbiaalin lisäksi mahdollisia myös 

muun muotoiset adverbiaalit. 85:n inkoatiivisen tunneverbin joukosta löysin 

69:ltä elatiiviadverbiaalillisen esiintymän.4 Nämä verbit ovat: 

ahdistua, apeutua, haltioitua, harmistua, hermostua, hikeentyä, huolestua, hurjis-

tua, hurmaantua, hurmioitua, huvittua, häkeltyä, hämmentyä, hämmästyä, hätään-

tyä, hölmistyä, ihastua, ilahtua, ilostua, innoittua, innostua, julmistua, järkyttyä, 

katkeroitua, kauhistua, kiinnostua, kiivastua, kimmastua, kimpaantua, kiukustua, 

kiusaantua, kummastua, kyrpiintyä, liikuttua, loukkaantua, masentua, nolostua, 

närkästyä, pahastua, pelästyä, pöllämystyä, raivostua, riemastua, sisuuntua, sui-

vaantua, suivautua, suuttua, sydämistyä, sydämystyä, sydäntyä, säikähtyä, säikäh-

tää, tulistua, tuohtua, tuskaantua, tuskastua, tyrmistyä, vaivaantua, vaivautua, vi-

hastua, vimmastua, vittuuntua, yllättyä, äimistyä, äkämystyä, äkääntyä, ällistyä, 

ärsyyntyä, ärtyä 

Vaikka kyse on muutoksesta ja sen aiheuttajasta, siis kausaalisesta tilan-

teesta, verbien kuvaama tilanne ei ole kuitenkaan prototyyppistä kausaatiota. 

Prototyyppisessä kausaatiossa inhimillinen agentti tahdonalaisesti ja tarkoi-

tuksellisesti aiheuttaa jotakin.5 Leinon (1991b: 258) mukaan elatiivi kausaali-

sen tilanteen aiheuttajaa tai syytä ilmaisemassa on tavallinen ilmaisukeino, 

kun kyseessä ei ole prototyyppinen kausaatio. Esimerkkejä ei-

prototyyppisestä kausaatiosta ja elatiivista ovat (8a) ja (8b). 

8. a. Tehdaspalo syttyi tulitikkuleikeistä. 

b. Kivi halkesi moukarin iskusta. (Leino 1991b: 258.) 

Tilanteisiin, joista lauseissa puhutaan, voitaisiin viitata myös seuraavin ta-

voin. 

9. a. Tulitikkuleikki sytytti tehdaspalon. 

b. Moukarin isku halkaisi kiven. (Leino 1991b: 258.) 

Yleisempi tapa ilmaista tällaista agentitonta kausaatiota on kuitenkin lausei-

den (8a) ja (8b) tapaiset lauseet. Lauseiden (8a–b) ja (9a–b) välillä on ero ta-

pahtumien etu- ja taka-alaisuudessa. Lauseiden (8a–b) tavassa ilmaista asia 

on tulostapahtuma nostettu etualalle (tehdaspalo syttyi, kivi halkesi). Syy jää 

taka-alalle ja se ilmaistaan elatiiviadverbiaalilla. (Leino 1991b.) 

 
4Aineistona oli Suomen Kuvalehden vuosikerran 1987 aineisto (katso luku 4.1) sekä Nykysuomen 

sanakirjan sana-artikkelit. 
5 Kausaalisuuden lajeista katso Lakoff (1987: 54−55), Talmy (1976). 
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Myös tunnetilojen aiheuttaminen on epäprototyyppistä kausaatiota: aiheut-

taja, syy on yleensä eloton, ja muutos tapahtuu elollisessa olennossa. On ai-

van odotuksenmukaista nostaa inhimillinen kokija etualalle ja jättää syy il-

maistavaksi elatiiviadverbiaalilla. Asia tosin voidaan kielentää myös käyttäen 

kausatiivista verbiä, kuten raivostuttaa tai ilahduttaa. Sitä, kummantyyppistä 

verbiä milloinkin mieluummin käytetään, käsittelen luvuissa 3.2 ja 3.3. 

2.1.1.2 Ärsyke partitiivimuotoisena verbin seuralaisena 

Ärsykeargumentti voi tiettyjen inkoatiivisen verbien seurassa ilmetä elatiivin 

sijasta myös partitiivimuotoisena NP:nä. Esimerkkejä partitiivimuotoisista 

ärsykkeistä on lauseissa (10b), (11b) ja (12b). 

10. a. Maamiehet ja kadunlakaisijat ja mustat vartijat pelästyivät suuresti hänen sa-

noistaan (Sinuhe) 

b. Äiti pelästyi lapsensa kalpeutta. (NS) 

11. a. Mieli kauhistuu raa’asta väkivallan teosta. (NS) 

b. Hän kauhistui pedon karmaisevaa ääntä. (NS) 

12. a. Kansa hätääntyi uutisesta. (NS) 

b. Hätäännyin kadonnutta lompakkoani. (NS) 

Partitiivimuotoinen NP inkoatiivisten intransitiivisten verbien seurassa näyt-

tää usein ilmaisevan samaa asiaa kuin elatiivissa oleva adverbiaali: tunnetilan 

muutoksen syytä (10b). Toisinaan se taas on merkityssävyltään lähempänä 

statiivisten tunneverbien ärsykeobjektia (11b). Selvä semanttinen rajoittunei-

suus sen esiintymisessä on: se esiintyy enimmäkseen vain pelkäämis- ja 

hämmästysverbien kanssa. Näitä verbejä ovat tyrmistyä, ällistyä, harmistua, 

hämmästyä, hätääntyä, kauhistua, kummastua, pelästyä ja säikähtää. 

Onko tämä partitiivimuotoinen NP adverbiaali vai objekti? Se on tietyissä 

tapauksissa selvä adverbiaali. Esimerkiksi lauseessa (13) transitiiviverbillä on 

oma objekti tahkoa, joten partitiivimuotoinen piruuttaan on adverbiaali. Sen 

parafraasiksi käy ’koska on pirullinen’. 

13.  Piruuttaan se sitä tahkoa kiljuttaa. (Leino 1991a: 62) 

Partitiivimuotoinen adverbiaali selittyy niin, että siinä missä syytä ja aiheutta-

jaa nykyään voidaan ilmaista sijoista erosija elatiivilla, sitä ilmaistiin ennen 

partitiivilla, joka tuolloin oli ainoa erosija (Hakulinen 2000: 535). 

Leinon (1991a: 62) mukaan silloin, kun verbillä ei ole omaa objektia 

(esim. inkoatiiviverbeillä), alkuperäinen partitiiviadverbiaali on voinut 

restrukturoitua objektiksi, kuten lauseessa (14). 

14. Hän pelästyi tyhmyyttään. 
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Lauseen (14) partitiivissa olevaa NP:tä on perinteisestikin nimitetty nimityk-

sellä ’partitivus causae et objectivus’. Penttilä (1963: 362) perustelee tätä sil-

lä, että se saa kaksi tulkintaa: ’koska oli tyhmä’, jolloin kyseessä olisi adver-

biaali tai ’sitä, että oli ollut tyhmä’, jolloin kyseessä olisi objekti. 

Tarkkaa rajaa objektimaisesti ja adverbiaalimaisesti käytetyn partitiivissa 

olevan NP:n välille ei voi vetää. 

2.1.1.3 Ärsyke illatiiviadverbiaalina 

Paitsi erosijaa, monien inkoatiivisten tunneverbien kanssa voi käyttää myös 

tulosijaa. Niiden kanssa voi esiintyä illatiiviadverbiaali seuraavaan tapaan. 

15. a. Hän raivostui silmittömään kiihkoon. (NS) 

b. Poika hätääntyi juoksemaan pakoon. (NS) 

c. Lapsi sydämistyi huutamaan täyttä kurkkua. (NS) 

d. Hän liikuttui kyyneliin. 

Illatiivissa oleva NP ja 3. infinitiivin illatiivi ilmaisevat, mihin tunnetilan 

muutos johti: tilaan tai toimintaan. Tämä illatiivin käyttö ei sulje pois elatii-

vin käyttöä: molemmat voivat olla vaikka yhtaikaa paikalla: 

16. Hän raivostui Aunen sanoista silmittömään kiihkoon. 

Kerrotaan siis raivostumisen syy ja sen seuraus. 

Näissä tapauksissa illatiiviadverbiaalin käyttö inkoatiivisten tunneverbien 

yhteydessä on aivan konkreettismerkityksisten lauseiden illatiivisten 

NP:eiden käytön kaltaista, kuten lauseissa (17a–b). 

17. a. Puu kaatui veteen. 

b. Kaivo kuivui tyhjiin. 

Illatiiviadverbiaalia käytetään inkoatiivisten tunneverbien yhteydessä kui-

tenkin myös muutoin kuin edellä esitellyllä tavalla. Esimerkiksi rakastumis-

verbien kanssa esiintyvä adverbiaali on aina illatiivissa, mutta se ei suinkaan 

ilmaise sitä, mihin tilaan kokija siirtyy, vaan mihin alkava tai alkanut tunne 

kohdistuu tai suuntautuu (18). 

18. a. Minä aivan hullaannuin Anna-Liisaan. (NS) 

b. Miellyin tyttöön ensi näkemältä. (NS) 

c. Poika pihkaantui tulisesti tyttöön. (NS) 

d. Tyttö rakastui poikaan. 

e. Poika ihastui tyttöön. 

Tällaisen illatiiviadverbiaalin sisältävien lauseiden merkitys on ’kokija al-

kaa tuntea tunnetta ärsykettä kohtaan’. Nyt ärsyke ei ole aiheuttajan tapainen, 

vaan muistuttaa kohdetta. Kokijan tarkempaa roolia on vaikea tarkentaa: se ei 
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tunnu oikein kuuluvan protoagentin piiriin muttei protopatientinkaan. Koki-

jan tunnetilassa tapahtuu muutos, ja samalla tämä uusi tunnetila suuntautuu 

ärsykkeeseen. Tällainen illatiiviadverbiaali voi esiintyä 35:n inkoatiivisen 

verbin kanssa; useimmat niistä ilmaisevat ihastumista, suuttumista tai kylläs-

tymistä. 

Illatiiviadverbiaalin kanssa esiintyviä verbejä ovat: 

hullaantua, hurmaantua, ihastua, kiintyä, mielistyä, mieltyä, pihkaantua, rakastua 

hermostua, loukkaantua, kyrpiintyä, raivostua, suivaantua, suivautua, suuttua, sy-

dämistyä, sydämystyä, sydäntyä, tulistua, vihastua, vimmastua, vittuuntua, äkään-

tyä, ärsyyntyä, ärtyä 

ikävystyä, kyllästyä, kyllääntyä, pitkästyä, tympääntyä 

pettyä 

tuskaantua, tuskastua, työlästyä 

innostua 

Kyllästymisverbien yhteydessä esiintyvä illatiiviadverbiaali voisi selittyä seu-

raavan kehityskulun kautta: kyllästyminen on kylläiseksi tulemista ja voidaan 

tulla liian kylläiseksi tekemään jotakin.6 

19. a. Reino kyllästyi ainaiseen riitelyyn. 

b. Aune pitkästyi odotukseen. 

Vaikka illatiiviadverbiaalin kera käytettävät verbit ilmaisevat muutosta, 

muutoksen aiheuttajaa ei yleensä ilmaista. Suuttumisverbit ovat tässä suh-

teessa poikkeus: niiden seuralaisena voi esiintyä illatiiviadverbiaalin lisäksi 

myös elatiiviadverbiaali samassa lauseessa, kuten esimerkissä (20c). 

20. a. Hän ärtyi silmittömästi hevoseensa. (NS) 

b. Isä suuttui poikiin. (PS) 

c. Mistä sinä olet häneen niin sydämistynyt? (NS) 

Tunteen alkamisen syy ilmaistaan elatiiviadverbiaalilla ja kohde, johon tunne 

suuntautuu, illatiiviadverbiaalilla. 

Jos inkoatiivisen tunneverbin seuralaisena voi esiintyä ainoastaan illatii-

viadverbiaali, sen ilmaisema tunne hahmotetaan sellaiseksi, ettei aiheuttaja 

tai syy ilmeisesti ole keskeinen. Vaikka positiivisten tunteiden kohde olisi 

samalla tunteiden alkamisen aiheuttaja ja syy, tätä puolta asiasta ei korosteta. 

Tunne esitetään kokijassa itsestään syntyneenä. 

Konkreettisemmista ilmauksista inkoatiivisiin tunneverbeihin verrattavia 

ovat suuntautumista ja koskettamista ilmaisevat lauseet. Niissäkin suuntau-

tumisen kohde ilmaistaan illatiivilla: 

 
6 Tämän selityksen on esittänyt J. Leino suullisesti. 
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21. a. Tienviitta osoittaa Helsinkiin. 

b. Kala tarttui onkeen. 

Illatiiviadverbiaalin käyttö inkoatiivisten tunneverbien yhteydessä kertoo 

siitä, että nämä tunneverbit käsitetään metaforiseksi suuntautumiseksi tai 

koskettamiseksi. Illatiiviadverbiaalin kanssa käytettävien tunneverbien ilmai-

sema tunne ei olekaan (ainakaan pelkästään) kokijan sisällä jonkin syyn ai-

heuttamana syntyvä tila, vaan asennoituminen tai suhtautuminen, joka ikään 

kuin suuntautuu lähtöpisteestään, kokijasta kohteeseensa, illatiiviadverbiaalin 

tarkoitteeseen. Jotkin tunteet hahmotetaan suuntautuviksi (rakastuminen, 

suuttumus) toisia taas ei (suru, ilo). 

2.1.1.4 Vastaanottaja allatiiviadverbiaalina 

Muutaman inkoatiivisen tunneverbien seuralaisena voi olla myös allatiiviad-

verbiaali. Ne liittyvät kaikki suuttumuksen tunteeseen. Nämä verbit ovat jul-

mistua, loukkaantua, raivostua, suuttua, sydämistyä, vihastua. 

22. a. Isä suuttui pojille. (NS) 

b. Reino oli loukkaantunut Aunelle. 

c. Hän raivostui heille. 

Inkoatiivisen tunneverbin allatiiviadverbiaalin tarkoite on miltei aina in-

himillinen. Allatiivissa oleva inhimillistarkoitteinen NP on semanttiselta roo-

liltaan yleensä vastaanottaja, hyötyjä tai kokija.7 Suuttumisverbien kanssa 

esiintyvä allatiiviadverbiaali vertautuu selvimmin tiedottamistapahtuman vas-

taanottajaan: 

23. Kerroin/sanoin/kirjoitin hänelle. 

Allatiivilla koodataan sellainen inhimillistarkoitteinen NP, jonka tarkoittee-

seen suuttumus kohdistuu ja jolle se usein myös ilmaistaan. Muiden kuin 

suuttumusverbien kanssa allatiiviadverbiaali ei tule kysymykseen. 

24. a. *Pelästyin hänelle. 

b. *Ihastuin hänelle. 

c. *Ilahduin hänelle. 

Olisihan mahdollista, että esim. ilon tunteen haluaisi ilmaista jollekulle, ja 

että tällaista tapahtumaa ilmaisemaan käytettäisiin lausetta (24c). Tällaista 

lausetta ei kuitenkaan käytetä. 

Inkoatiivisten tunneverbien jälkeen käsittelyvuorossa ovat seuraavaksi 

toiminnalliset tunneverbit. 

 
7 Paikallissijaisista ihmiseen viittaavista ilmauksista katso Kotilainen (1999). 
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2.1.2 Toiminnalliset tunneverbit 

Toiminnallisiksi tunneverbeiksi nimitän sellaisia intransitiivisia tunneverbejä, 

joiden merkitykseen ei sisälly muutosta, kuten inkoatiiviverbeihin. Toimin-

nallisia tunneverbejä ei ole kuin neljä: iloita, innota, riemuita ja raivota. Syn-

taktiselta käytökseltään ja merkitykseltään ne muistuttavat jossain määrin 

varsinaisia toimintaverbejä, kuten verbejä tanssia ja voimistella. Niiden mer-

kitys on suunnilleen ’käyttäytyä, niin kuin ilon/riemun/raivon/innon vallassa 

oleva ihminen käyttäytyy’. Toiminnallisia tunneverbejä käytetään seuraavaan 

tapaan. 

25. a. Se on merkillistä aikaa. Olavi Harjula ja hänen äitinsä ovat niitä onnekkaita 

jotka eivät hukkuneet vuosisadan rajumyrskyssä, mutta eivät he iloitse ja juh-

li, sillä heitä painaa eloonjääneitten yhteinen syvä syyllisyys. (Lander) 

b. Mies raivosi ja tähtäili revolverillaan, mutta ei ampunut yhtään laukausta 
(Aamulehti) 

c. Sergei Aleksandrovits on poikkeus, Larissa sanoi. En kuitenkaan iloitse hä-

nen kuolemastaan niin kuin eräät. (HietamiesL) 

d. Hän riemuitsi noista hetkistä (Holappa)  

e. Parkkisakosta hermostunut nainen raivosi lappuliisojen pomolle. (Iltalehti) 

Näiden verbien ainoa pakollinen argumentti on siis kokijasubjekti. Pelkkä 

subjekti on argumenttina lauseissa (25a) ja (25b). Ärsyke voi olla mukana 

elatiivisena adverbiaalina, kuten lauseissa (25c) ja (25d). Myös allatiiviargu-

mentti on mahdollinen, kuten lauseessa (25e). Tällöin on verbi ilmaisee muu-

takin kuin pelkkää tunteen tuntemista ja sen mukaisesti käyttäytymistä. Kyse 

on tunteen ilmaisemisesta verbaalisesti allatiiviargumentin tarkoitteelle. 

Aspektiltaan tällaisen verbin sisältävät lauseet ovat rajaamattomia. Merki-

tykseltään lähellä näitä toiminnallisia tunneverbejä ovat transitiiviset -tele-

johtimiset verbit kuten kauhistella, ihmetellä jne., jotka eivät kuulu tässä 

työssä käsiteltäviin verbeihin. 

Toiminnallisten tunneverbien syntaktinen kehys on siis: 

KOKIJAsubj + V + (ÄRSYKEela) + (VASTAANOTTAJAall) 

2.1.3 Statiiviset tunneverbit 

Kokijasubjektiset statiiviset tunneverbit ovat niitä, jotka ensimmäisenä juo-

lahtavat mieleen, kun pitäisi luetella tunneverbejä. Kuuluuhan niihin sellaisia 

tyypillisiä tunneverbejä kuin rakastaa, vihata ja pelätä. Niitä käytetään seu-

raavaan tapaan: 

26. a. Lapsi pelkäsi pimeää. 

b. Reino suri koiransa kuolemaa. 
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c. Inhoan häntä koko sydämestäni. (NS) 

d. Hän pelkäsi paljastaa asiaa. 

e. Äiti pelkäsi, että lapsi putoaa ikkunasta. 

f. Äiti pelkäsi lapsen putoavan ikkunasta. 

Näiden verbien merkitykseen ei sisälly muutosta, vaan ne esittävät tilan-

teen muuttumattomana, statiivisena. Ne ovat kuitenkin transitiivisia, ja argu-

mentteja on siis kaksi: subjekti ja objekti. Kokija on subjektina ja ärsyke ob-

jektina. Ärsykeobjekti voi olla paitsi NP myös infinitiivi (26d), että-lause 

(26e) tai referatiivirakenne (26f).8 

Koska näiden verbien subjekti on kokija ja objekti on ärsyke, ne hahmot-

tuvat niin, että kokijalla on protoagentin piirteitä ja ärsykkeellä taas protopa-

tientin. Kokija näyttäytyy aktiivisempana osanottajana ja tilannetta kontrol-

loivana ja siitä vastuussa olevana. Ärsyke puolestaan objektiksi joutuneena 

hahmottuu tunnesuhtautumisen kohteeksi. 

Kokijan agentiivisuuden puolesta puhuu se, että lauseisiin voi lisätä sellai-

sia verbin subjektin tarkoitteen asennoitumista kuvailevia adverbeja kuin 

mielellään, tosissaan tai vapaaehtoisesti, kuten esimerkeissä (27a–b). Tällai-

set ovat mahdollisia yleensä vain agenttisubjektillisissa lauseissa. Tällaisin 

todistein on agentiivisuutta etsinyt mm. Leinonen (1985: 38). 

27. a. Vihaan tosissani rockmusiikkia. 

b. Ihminen ei pelkää tarkoituksellisesti. 

Tällaiset adverbit eivät ole mahdollisia lauseissa, joissa kokija ei ole no-

minatiivisubjekti, kuten lauseet (28a–b) osoittavat. 

28. a. *Aunea pelottaa vapaaehtoisesti. 

b. *Reinoa harmittaa tarkoituksellisesti. 

Subjektin jonkinasteisesta agentiivisuudesta huolimatta lauseet, joissa käy-

tetään näitä verbejä, ovat kuitenkin aika kaukana prototyyppisestä transitiivi-

sesta lauseesta mm. siksi, että lauseen objekti on aina partitiivissa. Hopperin 

ja Thompsonin (1980) transitiivisuusasteikon mukaan ne ovat lievästi transi-

tiivisia: objektin tarkoitteessa ei tapahdu mitään muutosta eikä subjektin tar-

koite konkreettisesti käsittele objektin tarkoitetta. Transitiivisen lauseen malli 

tuo kuitenkin transitiivisen lauseen merkitystä eli aktiivisuutta ja kontrollia 

subjektin tarkoitteelle. 

Tällaisia verbejä ei ole suomen kielen tunneverbien joukossa kovinkaan 

paljon: niitä on vain 14. Nämä verbit ovat himota, himoita, kadehtia, katua, 

 
8 Infiniittisiä ja lauseargumentteja käsittelen tarkemmin luvussa 3.4. Tässä yhteydessä käsittelen tästä 

lähtien vain lauseita, joiden objekti on NP. 
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pelätä, kammota, murehtia, surra, inhota, vihata, hävetä, sääliä, ikävöidä ja 

rakastaa. 

Näiden verbien syntaktinen kehys on siis: KOKIJAsubj + V+ ÄRSYKEptvobj 

Tunneverbin ärsykeobjektin partitiivin merkitys ja historia 

Statiivisen kokijasubjektisen tunneverbin ärsykeobjekti on vaihtelemattomas-

ti partitiivissa (29). 

29. a. Rakastan häntä. 

b. *Rakastan hänet. 

Akkusatiivi objektin sijana on mahdollinen vain erikoistapauksissa, kun lau-

seessa on tuloksen ilmoittava predikatiiviadverbiaali: 

30. Rakastin hänet rappiolle. 

Sitä vastoin eräiden toisten mentaalisten verbien, lähinnä tietämisverbien, ob-

jekti on taas akkusatiivissa, vaikkei kyseessä olekaan mikään saavutus tai 

suoritus tai loppuun saatettu rajattu tilanne (31a–b). Perinteisesti niitä on kut-

suttu ”kvasiresultatiivisiksi”. 

31. a. Tiedän sen. 

b. Näen sen 

Leinon (1991a: 164–168) mukaan juuri tämä objektin sijan kontrasti tunte-

mis- ja tietämisverbien välillä saa aikaan sen, että tunneverbillinen lause 

hahmottuu merkitykseltään toiminnallisen tyyppiseksi. Partitiiviobjekti saa 

aikaan tulkinnan, että subjektin tarkoitteella ainakin voisi olla jotakin vaiku-

tusta objektin tarkoitteeseen. Akkusatiiviobjektillisen mentaalisen verbin, ku-

ten tietämisverbin, sisältävien lauseiden merkitys taas hahmottuu tilamaisek-

si. Toiminnallisten verbien analogian johdosta tunneverbin subjekti saisi tä-

ten agentiivista sävyä. 

Se, mikä synkronisesti hahmottuu tunneverbin objektiksi, ei kuitenkaan 

ole alun perin objekti. Tunneverbien partitiiviobjektin historia on Setälän 

(1910: 40–41) ja Hakulisen (2000) mukaan seuraava. Partitiivissa oleva NP 

on ollut monien tunneverbien seuralaisena ja silloin se on ollut syytä ilmaise-

va adverbiaali. Nykyäänkin partitiivia voidaan toisinaan käyttää adverbiaali-

sesti esim. pelästymisverbien seuralaisena, kuten hiukan aiemmin oli puhe. L. 

Hakulisen (2000: 535) mukaan abstraktimmat partitiiviobjektin käyttötavat 

lienevät syntyneet syyn partitiivin kautta (partitivus causae). 

Larjavaarankin (1991: 378–380) mukaan mm. monilla tunneverbeillä on 

varhaiskantasuomen vaiheessa ollut erosijarektio. Ne ovat olleet intransitiivi-

sia verbejä, ja niiden yhteydessä on ollut syytä tai aiheuttajaa ilmaiseva ad-
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verbiaali, joka oli erosijassa, siis partitiivissa. Tältä ajalta periytyy esimerkik-

si pelätä-verbin partitiivimuotoinen seuralainen, jonka nyt tulkitsemme ob-

jektiksi. Pelätä-verbin mordvalaisen etymologisen vastineen intransitiivisen 

peľems-verbin rektioadverbiaali on yhä erosijassa, tosin nykyään ablatiivissa. 

Partitiivin käyttöalassa ja hahmotuksessa tapahtui sittemmin muiden verbien 

kohdalla sellaisia muutoksia, että partitiivimuotoisuus sai lopulta aspektuaali-

sen merkityksen. Siksi partitiivirektioiset tunneverbitkin (kuten pelätä) alet-

tiin hahmottaa objektillisiksi. Partitiivi sopikin hyvin niiden rajaamattomaksi 

käsitettyyn aspektiin. Joillakin tunneverbeillä oli tosin alun perinkin ollut ob-

jekti, kuten vaikkapa verbillä vihata. Tämä objekti oli vanhastaan akkusatii-

vissa, niin kuin objektit tapasivat olla. Nyt uuden aspektuaalisen hahmotuk-

sen takia senkin objekti muuttui partitiivimuotoiseksi (Larjavaara 1991: 392). 

2.1.4 Kausatiiviset tunneverbit 

Neljäs tunneverbien ryhmä ovat kausatiiviset tunneverbit. Niitä yhdistää toi-

siinsa ennen muuta se, että ne ovat transitiivisia verbejä, joiden subjekti on 

ärsyke ja objekti kokija. Näitä verbejä on kutsuttu fennistiikassa tunne-

kausatiiveiksi, kokijan kausatiiveiksi sekä mentaalikausatiiveiksi. Niitä käy-

tetään mm. seuraavaan tapaan: 

32. a. Hän ällistytti tempullaan kaikki katsojat. 

b. Reino raivostutti naapureitaan huudattamalla stereoitaan yöllä. 

c. Asia kiukuttaa minua kovasti. 

d. Minua kummastutti hänen käytöksensä. 

e. Minua pelottaa mennä sinne. 

f. Minua pelottaa, että sataa vielä lisää lunta. 

g. Minua pelottaa. 

h. Pelottaa. 

Ärsyke voi olla inhimillinen, kuten lauseissa (32a) ja (32b), tai eloton, kuten 

lauseissa (32c) ja (32d). Se voi myös olla infinitiivi tai että-lause, kuten esi-

merkeistä (32e) ja (32f) näkyy. Kokija on aina inhimillinen tai ainakin elolli-

nen. Se voidaan tosin myös jättää pois (32h). 

Tällaisia verbejä on aineistossani 93. Ne ovat seuraavat: 

ahdistaa, ellottaa, haltioittaa, harmittaa, hatuttaa, hermostuttaa, himottaa, hirvittää, 

hullaannuttaa, huolettaa, hurjistaa, hurjistuttaa, hurmata, hurmioittaa, huvittaa, 

häkellyttää, hämmentää, hämmästyttää, hätäännyttää, hävettää, hölmistyttää, ihas-

tuttaa, ihmetyttää, ikävystyttää, ilahduttaa, iljettää, ilostuttaa, inhottaa, innoittaa, 

innostaa, innostuttaa, järkyttää, kaduttaa, kainostuttaa, kammottaa, katkeroittaa, 

kauhistaa, kauhistuttaa, keljuttaa, kenkuttaa, kiinnostaa, kiinnostuttaa, kiivastut-

taa, kimmastuttaa, kimpaannuttaa, kismittää, kiukuttaa, korveta, kummastuttaa, 

kyllästyttää, kylläännyttää, liikuttaa, loukata, masentaa, miellyttää, murehduttaa, 
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nolostuttaa, nolottaa, närkästyttää, pahastuttaa, pelottaa, pelästyttää, pitkästyttää, 

potuttaa, pänniä, pöyristyttää, raivostuttaa, riemastuttaa, risoa, sapettaa, surettaa, 

suututtaa, säikähdyttää, säikäyttää, säälittää, tulistuttaa, tuskaannuttaa, tuskastut-

taa, tympiä, tympäistä, tyrmistyttää, työlästyttää, ujostuttaa, vihastuttaa, vihoittaa, 

vimmastuttaa, vituttaa, yllättää, äimistyttää, äkämystyttää, ällistyttää, ällöttää, är-

syttää 

Päältä katsoen nämä verbit näyttävät muodostavan samanlaisen syntakti-

selta käytökseltään suhteellisen yhtenäisen ryhmän kuin inkoatiiviset tai sta-

tiiviset tunneverbit. Näin ei kuitenkaan ole. Kausatiivisia verbejä käytetään 

kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa käyttää niitä on suhteellisen tavallinen 

transitiiviverbin käyttötapa. Poikkeuksellista verrattuna prototyyppisiin tran-

sitiiviverbeihin on vain se, että nimenomaan objekti on inhimillistarkoittei-

nen, mutta subjekti puolestaan ei välttämättä ole. Tästä käyttötavasta ovat 

esimerkkeinä seuraavat lauseet. 

33. a. Hän pelästyttää latinan opettajansa pilailupuodista ostetulla koiranpaskalla. 
(SK) 

b. Hän yritti pelästyttää opettajaansa tempuillaan. 

Nimitän tätä verbin käyttötapaa transitiivilausekehykseksi. Se on kaikkein 

transitiivisimmillaan9 sellainen, että lauseessa on sekä subjekti että objekti. 

Näistä ärsykesubjekti on inhimillistarkoitteinen ja intentionaalinen, siis itse 

asiassa oikeastaan agentti. Kokijaobjekti taas on akkusatiivissa tai partitiivis-

sa. Sanajärjestys on SVO. Tällaisesta käytöstä ovat esimerkkeinä lauseet 

(33a) ja (33b). Ne ovat merkitykseltään selvän kausatiivisia: on kyse tunneti-

lan muutoksen aiheuttamisesta. Kokijaobjekti on akkusatiivissa, kun halutaan 

ilmaista, että tunnetilan muutos on onnistuttu aiheuttamaan (33a). Partitiivi 

taas ilmaisee, että aiheuttaminen (tai sen yritys) on vasta meneillään tai se 

epäonnistuu (33b). 

Kausatiivisten tunneverbien toinen ja transitiivilausekehykselle vastakkai-

nen käyttötapa näkyy lauseissa (34a–c). 

34. a. Minua pelotti laivan keinunta. 

b. Minua pelottaa. 

c. Pelottaa. 

Äärimmillään ne ovat sellaisia, että joko subjekti (kuten lauseessa 34b) tai 

sekä subjekti että objekti puuttuu (kuten lauseessa 34c). Lauseessa ollessaan 

ärsykesubjekti ei viittaa intentionaalisesti toimivaan inhimilliseen tarkoittee-

seen (34a) vaan elottomaan tai abstraktiin olioon. Kokijaobjekti on aina parti-

tiivissa. Neutraali sanajärjestys on (O)V(S). Nimitän tätä käyttötapaa tunne-

kausatiivilausekehykseksi. 
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Transitiivilausekehys ja tunnekausatiivilausekehys eivät ole toisistaan sel-

keästi erillään, niin että jokainen kausatiivisen tunneverbin sisältävä lause 

olisi yksiselitteisesti jompaakumpaa tyyppiä, vaan niiden välillä on jatkumo. 

Jottei tämä jatkumonluonteinen siirtyminen lausekehyksestä toiseen jäisi 

aivan epämääräiseksi, määrittelen lausekehykseen kuulumisen seuraavanlai-

sen piirteiden pisteytyksen avulla. Lausekehyspiirteet transitiivisimmasta 

tunnekausatiivisimpaan ovat seuraavanlaiset: 

Subjekti: 1. Inhimillinen 2. Ei-inhimillinen 3. Subjekti puuttuu. 

Objekti: 1. Akkusatiiviobjekti 2. Partitiiviobjekti 3. Objekti puuttuu 

Sanajärjestys: 1. Teemapaikassa10 subjekti 2. Teemapaikassa objekti 

3. Teemapaikassa ei subjektia eikä objektia, koska ne puut-

tuvat 

Kustakin piirteestä lause saa sen pistemäärän, jonka sijaluku osoittaa. Näin 

pienin mahdollinen pistemäärä on 3. Pistemäärän 3 saava lause on äärimmäi-

sen transitiivinen, kuten esimerkkilause (35a). (Pistemäärät on merkitty haka-

sulkeisiin kunkin lauseen jälkeen.) Suurin mahdollinen pistemäärä on 9, jol-

loin lause on äärimmäisen tunnekausatiivinen. Tällainen lause on (35h). 

35. a. Hän pelästyttää latinan opettajansa pilailupuodista ostetulla koiranpaskalla. 

(SK) [3] 

b. Hän yritti pelästyttää opettajaansa tempuillaan. [4] 

c. Ukkonen pelästytti mökkiläiset. [4] 

d. Asia kiukuttaa Reinoa kovasti. [5] 

e. Hintojen nousu pelottaa. [6] 

f. Reinoa kummastutti hänen käytöksensä. [6] 

g. Reinoa pelottaa. [7] 

h. Pelottaa. [9] 

Määrittelen transitiivilausekehyksen niin, että transitiivilausekehykseen 

kuuluvat lauseet, jotka saavat edellä mainittuja pisteitä 3–5, eli lauseet (35a–

d). Kuusi pistettä saavista lauseet tyyppiä (35e) kuuluvat transitiivilause-

kehykseen sanajärjestyksen takia. Tunnekausatiivilausekehyksen määrittelen 

niin, että siihen kuuluvat lauseet, jotka saavat pisteitä 7–9, eli lauseet (35g–

h), sekä kuusi pistettä saavista ne, joissa teemapaikalla on objekti, kuten lause 

(35f). Viisi ja kuusi pistettä saavat lauseet eivät ole tyypillisimpiä lause-

kehystensä edustajia vaan niissä on molempien lausekehysten piirteitä. 

Lausekehykset, joissa kausatiivisia tunneverbejä käytetään, ovat siis seu-

raavanlaiset: 

 
9 Hopperin ja Thompsonin (1980) mielessä. 
10 Teemapaikka = verbinetinen paikka, ks. Vilkuna 1989. 
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TRANSITIIVILAUSEKEHYS: ÄRSYKEsubj +V +(KOKIJAobj ptv/akk) 

TUNNEKAUSATIIVILAUSEKEHYS: (KOKIJAobjptv)+V+ (ÄRSYKEsubj) 

Kausatiiviset tunneverbit ovat siitä erikoisia, että siinä missä inkoatiivisia 

verbejä (kuten hämmästyä) käytetään pelkästään tavallisessa intransitiivilau-

sekehyksessä ja statiivisia kokijasubjektisia verbejä (kuten inhota) käytetään 

tavallisessa transitiivilausekehyksessä, kausatiivisia tunneverbejä käytetään 

siis kahdessa eri lausekehyksessä. Konstruktiokieliopissa (Goldberg 1995, 

1998) käytetty syntaktisen konstruktion käsite on juuri sopiva käsite tässä yh-

teydessä: yhtä ja samaa verbiä, vaikkapa pelottaa-verbiä, voidaan käyttää 

kahdessa eri konstruktiossa. Lauseen minua pelottaa muoto ja merkitys ei siis 

ole johdettavissa yksinomaan suoraan verbistä pelottaa vaan siitä että verbiä 

pelottaa käytetään konstruktiossa, josta olen nyt käyttänyt nimitystä tunne-

kausatiivilausekehys. 

Kaikkia kausatiiviverbejä voidaan käyttää kummassakin lausekehyksessä, 

tosin vain joitakin ääritransitiivisesti (kolmen tai neljän pisteen transitiivi-

suus) ja vain joitakin ääritunnekausatiivisesti (seitsemän, kahdeksan tai yh-

deksän pisteen tunnekausatiivisuus). Ääritransitiivisesti voidaan käyttää seu-

raavia verbejä. 

ahdistaa, haltioittaa, hermostuttaa, hullaannuttaa, hurjistaa, hurjistuttaa, hurmata, 

hurmioittaa, huvittaa, häkellyttää, hämmentää, hämmästyttää, hätäännyttää, höl-

mistyttää, ihastuttaa, ikävystyttää, ilahduttaa, ilostuttaa, innoittaa, innostaa, innos-

tuttaa, järkyttää, katkeroittaa, kauhistuttaa, kiinnostuttaa, kiivastuttaa, kimmastut-

taa, kimpaannuttaa, kummastuttaa, kyllästyttää, kylläännyttää, masentaa, nolostut-

taa, närkästyttää, pahastuttaa, pelästyttää, pitkästyttää, raivostuttaa, riemastuttaa, 

suututtaa, säikähdyttää, säikäyttää, tulistuttaa, tuskaannuttaa, tuskastuttaa, tyrmis-

tyttää, työlästyttää, vihastuttaa, vihoittaa, vimmastuttaa, yllättää, äimistyttää, 

äkämystyttää, ällistyttää, ärsyttää 

Ääritunnekausatiivisesti voidaan taas käyttää seuraavia verbejä: 

ellottaa, harmittaa, hatuttaa, himottaa, hirvittää, huolettaa, hävettää, ihmetyttää, il-

jettää, inhottaa, kaduttaa, kainostuttaa, kammottaa, keljuttaa, kenkuttaa, kismittää, 

kiukuttaa, korveta, nolottaa, pelottaa, potuttaa, pänniä, risoa, sapettaa, surettaa, 

säälittää, tympiä, tympäistä, ujostuttaa, vituttaa, ällöttää 

Kaikkia verbejä voidaan käyttää myös vähemmän transitiivisesti sekä vä-

hemmän tunnekausatiivisesti. Joitakin harvoja verbejä voidaan käyttää niin 

ääritransitiivisesti kuin ääritunnekausatiivisestikin.11 Tällaisia ovat esim. 

hermostuttaa ja suututtaa. Esimerkissä (36a) hermostuttaa-verbiä käytetään 

transitiivilausekehyksessä ja ääritransitiivisesti. Lauseessa (36b) samaa verbiä 

käytetään taas ääritunnekausatiivisesti. 

 
11 Tiedot verbien käyttötavoista perustuvat Nykysuomen sanakirjan esimerkkilauseisiin sekä SK87-

korpuksesta tehtyihin havaintoihin. 
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36. a. Poika hermostutti opettajansa tempullaan. 

b. Minua hermostuttaa. 

Tällaisia verbejä ei ole kuitenkaan paljon. 

Yleensä näitä verbejä käytetään transitiivispainotteisesti tai sitten tunne-

kausatiivispainotteisesti. Esimerkiksi verbi pelästyttää on transitiivispainot-

teinen. Sitä taas ei voi käyttää ainakaan ääritunnekausatiivisesti ja tuskinpa 

tunnekausatiivikehyksessä ollenkaan. Sitä vartenhan on oma verbinsä, nimit-

täin pelottaa. 

37. *Minua pelästyttää. 

Verbi harmittaa on taas tunnekausatiivispainotteinen. Sitä ei voi käyttää 

ääritransitiivisesti, kuten lauseessa (38). 

38. *Poika harmitti opettajan huonolla aineellaan. 

Pikavilkaisu verbin harmittaa käyttöön Kielipankin12 kaunokirjallisuusai-

neistossa paljastaa, että kolme neljäsosaa verbin esiintymistä on tunne-

kausatiivilausekehykseen kuuluvia. Niitä käytetään enimmäkseen siis seuraa-

vasti: 

39. a. Veikkausporukka tilasi konjakkia ja minua hieman harmitti. (HietamiesH) 

b. Jälleen marssittiin ja kersantti Virtasta harmitti. (Lehväslaiho) 

c. Kun työpaikka alkoi olla ilkeyttä täynnä, minä rupesin hermostumaan. Itketti 

ja harmitti eikä voinut tehdä mitään muuta kuin näytellä, että kaikki jatkuu 

entisellään ja vielä paremmin. (JalonenO) 

d. Minua harmittivat tuollaiset tyhmät lohduttelut. (HietamiesH) 

Vain neljäsosa on seuraavanlaisia: 

40. a. Varmasti juttu harmitti häntäkin. (HietamiesH) 

b. Suomi sijoittui Izvestijassa toiseksi, ja joukkue palasi hyväntuulisena, vaikka 

tappio loppuottelussa Tšekille harmittikin. (Lehtinen) 

On myös verbejä, kuten kiinnostaa, jota ei voi käyttää ääritransitiivisesti 

eikä ääritunnekausatiivisesti vaan ainoastaan lievän transitiivisesti, kuten lau-

seessa (41b). 

41. a. *Poika kiinnosti opettajansa. 

b. Asia kiinnosti poikaa. 

c. *Poikaa kiinnosti. 

Lausekehys esimerkissä (41b) on kuitenkin siis transitiivinen, muttei ää-

ritransitiivinen. 

Sellaisen tendenssin näistä kausatiivisista tunneverbeistä voi huomata, että 

tunnekausatiivilausekehyksessä käytetään sellaisia verbejä, joilla on ”ei-

kausatiivisena” vastineenaan statiivinen verbi (pelottaa–pelätä, inhottaa–
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inhota tai ei vastinetta lainkaan, kuten verbillä kismittää). Transitiivilause-

kehyksessä taas käytetään inkoatiiviverbeistä säännöllisesti johdettuja kau-

satiiveja (hämmästyttää–hämmästyä, kyllästyttää–kyllästyä). Näitä johtosuh-

teita käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

2.1.4.1 Tunnekausatiivilausekehyksen motivaatio 

Kokija voidaan sijoittaa transitiivilauseen subjektiksi tai transitiivilauseen ta-

valliseksi objektiksi sen mukaan, mikä nyt tilanteessa tuntuu sopivammalta. 

Näiden lisäksi on syntynyt sellainen kokijaobjektillisen lauseen versio, jossa 

kokijaobjekti sijoittuu neutraalipainotuksessakin verbin edelle ja subjekti voi 

puuttua, siis tunnekausatiivilausekehys. Mihin tällaista kolmatta lausekehystä 

vielä tarvitaan? Tähän voisi vastata niin, että tällaisen lausekehyksen synnyn 

yksi motivaatiotekijä on se, että kausatiivisen tunneverbin objekti on henkilö-

tarkoitteinen. Antroposentrisen maailmankatsomuksemme takia tällainen 

henkilötarkoitteinen argumentti on usein diskurssin topiikki, ja sen luonnolli-

nen paikka lauseessa on verbinetinen. On luonnollista olla kiinnostuneempi 

kokijasta ja hänen tunnetilastaan kuin sen aiheuttajasta. Siksi aiheuttajasub-

jektikin jää usein pois. Koska tämä kokija ei kuitenkaan aktiivisesti kohdista 

toimintaansa kehenkään vaan kyse on tahattomasta tunnetapahtumasta, se il-

menee objektina eikä subjektina. Tämä objekti on kuitenkin aika subjekti-

mainen, oikeastaan jotakin subjektin ja objektin välimailta. 

Myös Vilkuna (2000: 134–138) toteaa tällaisissa lauseissa kokijaobjektin 

tulevan lähelle subjektia. Tämä johtuu siitä, että aiheuttaja ja kokija kilpaile-

vat subjektin paikasta, koska molemmilla on subjektipiirteitä. Objektimaista 

kokija-argumentissa on partitiivisija sekä verbin kongruoimattomuus. Sub-

jektimaista tämän tunnekausatiivilausekehyksen kokijassa on sijainti neutraa-

lipainotteisessa lauseessa verbinetisellä paikalla sekä tarkoitteen elollisuus. 

Perinteisistä subjektipiirretesteistä tunnekausatiivilausekehys läpäisee ainakin 

kolme, nimittäin refleksiivisyyden kontrollin, ellipsin sekä ekvi-NP:n pois-

ton. (vrt. Zaenen, Maling & Thráinsson 1985, Vilkuna 2000: 155–161) 

Yleensähän subjektia, objektia ja refleksiivistä possessiivisuffiksia ei käytetä 

seuraavaan tapaan: 

42. *Koiraa talutti emäntänsä. 

Vaan seuraavaan: 

 
12 Käyttämästäni aineistosta kerron tarkemmin luvussa 3. 
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43. Emäntä talutti koiraansa. 

Tunnekausatiivilausekehyksessä lauseen (44) tyyppinen on kuitenkin mah-

dollinen: 

44. Reinoa hävetti oma käytöksensä. 

Kokijaobjekti Reinoa käyttäytyy siis subjektin tapaan: kontrolloi refleksiivis-

tä possessiivisuffiksia. 

Samoin kahdesta rinnasteisesta lauseesta jälkimmäisestä voi jättää pois 

subjektin, jos sen tarkoite on sama kuin edellisen lauseen subjektin. Tämä on 

mahdollista myös tunnekausatiivilausekehyksen kokijaobjektin kohdalla, ku-

ten esimerkistä (45) käy ilmi 

45. Marista erottua asteli hän hiljalleen kotia päin, mieli maan tasalla ja (0:aa) pe-

lotti. Kukaties on hän tehnyt hyvin suuren synnin! (Pakkala) 

Kolmas seikka, jonka suhteen kokijaobjekti muistuttaa subjektia, on sel-

lainen, että infinitiivitäydennys voi olla ilman omaa subjektia, jos sen subjek-

ti on samatarkoitteinen kuin pääverbin subjekti, kuten lauseessa (46a). Täl-

laiseksi samatarkoitteiseksi subjektiksi käy myös tunnekausatiivilausekehyk-

sen kokijaobjekti, kuten lauseessa (46b). Erikoista tässä on se, että koko ra-

kenteen subjekti on tuo infinitiivitäydennys (pyytää lainaa), ja infinitiivin 

”subjektiksi” hahmottuukin koko rakenteen objekti. 

46. a. Reino halusi pyytää lainaa. 

b. Reinoa hävetti pyytää lainaa. 

Tunnekausatiivilausekehyksen kokijaobjekti muistuttaa läheisesti ns. da-

tiiviadverbiaaleja sen tapaisissa rakenteissa kuin Minun on kylmä, Minun kävi 

huonosti sekä myös nesessiivirakenteen datiiviadverbiaalia. Niissä kaikissa 

on elollistarkoitteinen ja usein diskurssissa topikaalinen verbinetinen muussa 

sijassa kuin nominatiivissa oleva argumentti, jonka kanssa verbi ei kongruoi. 

Tällaisia ”epätyypillisiä” subjekteja on monissa muissakin kielissä. Usein 

niiden sijana on datiivi. Datiivisubjekteja on esimerkiksi saksassa (47a), ve-

näjässä (47b), islannissa13 (47c) ja hindissä.14 

47. a. Mir ist kalt. 

 ’Minun(DAT) on kylmä’ 

b. Emu zebajetsja. 

 ’Minua(DAT) haukotuttaa’ 

c. Mér líkar Guðmundur. 

 
13 Islannissa on vieläpä sellaisia verbejä, jotka esiintyvät kahdessa lausekehyksessä vähän samaan 

tapaan kuin tunnekausatiivilausekehyksessä esiintyvät verbit (Barðdal 1999). 
14 Datiivisubjektista enemmän katso Leinonen (1985), Zaenen, Maling, & Thráinsson (1985), Verma 

& Mohanan (1991), van Belle & van Langendonck (1996), Hübler (1998). 



 

 

 

53 

 ’Minä(DAT) pidän G:stä’ 

Yhteistä datiivisubjekteille tai ”epäsuorille” subjekteille on se, että ne il-

maisevat tahatonta toimintaa: datiivisubjektin tarkoite ei itse tarkoitukselli-

sesti ja tahdonalaisesti toimi. Tähän on päätynyt Klaiman (1981) tarkasteltu-

aan mm. bengalin, vanhan englannin, italian, japanin tällaisia rakenteita. 

Tämä sopii hyvin näkemykseen siitä, että transitiivilauseen nominatiivi-

subjektius koodaa agentiivisuutta. Jos agentiivisuutta ei inhimillisessä tarkoit-

teessa käsitetä olevan, se mielellään koodataan hieman toisin, ei kuitenkaan 

aivan tavallisen objektinkaan tavoin vaan epätyypillisen subjektin tavoin. 

Suomessa yksi tapa tähän on tunnekausatiivilausekehys ja sen partitiivimuo-

toinen kokija-argumentti.15 

2.1.4.2 Fennistiikka ja tunnekausatiivilausekehyksen erityisluonne 

Kausatiivisten tunneverbien käytön erityispiirteet ovat mietityttäneet fennis-

tejä jo kauan. Esimerkiksi se tunnekausatiivilausekehyksen erityispiirre, että 

subjekti jää usein pois, on pannut nimittämään kausatiivisia tunneverbejä per-

soonattomiksi tai yksipersoonaisiksi. Setälän lauseopissa (1891: 4) tunne-

kausatiivirakenteessa käytetyt kausatiiviset tunneverbit esiintyvät subjektit-

tomien lauseiden luettelossa, kohdassa ”persoonaton verbi, joka ilmaisee tun-

netta tai luonnonilmiötä” (Esim. Minua kammottaa, inhottaa, pyörryttää, ja-

nottaa, unettaa. Hampaitani särkee.) Kielioppikomitean lanseeraamaa termiä 

yksipersoonainen aletaan käyttää Setälän lauseopin yhdeksännestä painokses-

ta vuodesta 1919 alkaen. 

Samoin Penttilä (1963: 465) käsittelee nämä verbit osana subjektittomia 

tapauksia: ”Jos verbin yks. 3. pers:n esiintymän tarkoitteena on jokin ruumiil-

linen tai sielullinen tunne, on nominatiivisubjektin puuttuminen erittäin taval-

lista. Sen sijaan objektitäydennys on miltei säännöllinen.” Hänen terminsä on 

persoonaton eli impersonaalinen. 

Myös Siro luettelee nämä lauseet persoonattomien lauseiden joukossa 

(1964: 21). L. Hakulinen (2000: 558–559) asettaa ne ”tilapäisesti nominatii-

visubjektittomina käytettyjen verbien” joukkoon, säätilaverbien, geneerisen 

0-persoonan ja partitiivisubjektillisten lauseiden rinnalle. 

 
15 Leino (1986: 116–121) on esittänyt samansuuntaista. Hän tosin esittää tunnekausatiiviverbien 

olemassaolon motivaatioksi agentiivisuustulkinnan välttelyä. Itse esitän sitä siis tunnekausatiivilau-

sekehyksen eli -konstruktion olemassaolon motiiviksi. 
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Impersonaalisten lauseiden joukkoon ne asettaa myös Leinonen (1985: 

46–51), joka toteaa kausatiivisten mentaalisten verbien käytön kahtalaisen 

käytön hiukan samaan tapaan kuin juuri edellä tein. 

Itse en pidä kausatiivisia tunneverbejä yksipersoonaisina, sillä ne voivat 

olla aivan yhtä persoonaisia kuin muutkin verbit. Voidaanhan sanoa aivan 

hyvin seuraavasti: 

48. a. Sinä ärsytät minua. 

b. Me pelotamme heitä. 

Itse verbit eivät siis ole yksipersoonaisia, mutta niitä voidaan käyttää tun-

nekausatiivilausekehyksessä, jonka subjekti on miltei aina kolmas persoona. 

Kuten juuri todettiin, ääritunnekausatiivisimmillaan tämä kehys on vieläpä 

sellainen, että subjektia ei ole. Tällöin voidaan puhua yksipersoonaisesta ver-

bin käyttötavasta. 

Ei ainoastaan subjektittomuus vaan myös poikkeuksellinen sanajärjestys 

on saanut huomiota. Esimerkiksi Setälä käsittelee tällaisia lauseita myös koh-

dassa, jossa luetellaan poikkeuksia sille säännölle, että subjektiosa käy predi-

kaattiosan edellä. ”Samassa paikassa kuin subjekti on yleensä persoonatto-

man verbin ohessa käytetty persoona, passiivimuodon objekti, persoonatto-

man kausatiiviverbin objekti sekä omistajaa ilmoittava adessiivi ja inessiivi. 

Esim. Kun olen syönyt suolaista, niin minua alkaa kovasti janottaa” (Setälä 

1891: 128). 

Vilkuna (1989: 45–47) luettelee sellaiset lauseet, joissa on kausatiivinen 

tunneverbi, niiden lauseiden joukossa, joilla jokin muu kuin subjekti on ole-

tusarvoinen T (verbinetinen elementti). Näiden lauseiden erikoispiirteet hän 

selittää sillä, että non-agentiivinen abstrakti aiheuttaja ja elollinen, tietoinen 

kokija-patientti kilpailevat subjektipaikasta (ajatus alun perin Dowtylta). 

Topikaalinen objektipatientti ”voittaa” ja pääsee T-paikalle menettämättä kui-

tenkaan objektipiirrettään partitiivimuotoisuutta. 

Tunnekausatiivirakenteen erikoinen lauserakenne on noussut esiin myös 

lausetyypin käsitteen yhteydessä. Kun Hakulinen ja Karlsson (1979) toivat 

fennistiikkaan uuden peruslausetyypin käsitteen, jonka he olivat löytäneet 

Lyonsilta, he joutuivat myös ottamaan kantaa tunnekausatiivilausekehykseen. 

Ne saivat oman peruslausetyyppinsä, kokijalauseen, joka sijoittui marginaa-

listen lausetyyppien joukkoon. Paitsi tunnekausatiivilausekehykset, he lukivat 

kokijalauseisiin myös lauseet tyyppiä Lapsen/lapsella on nälkä, Minulle kävi 

huonosti. Näille yhteistä oli lauseenalkuinen kokija, joka ei ole nominatiivi-

subjekti (vaan jossain muussa sijassa ja syntaktisessa asemassa) (1979: 98–
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99). Lausetyyppi Kokijalause jäi näin aika kirjavaksi: samaan syntaktiseen 

tyyppiin niputettiin aika erilaisia lauserakenteita. 

Peruslausetyyppejä ovat pyrkineet tarkentamaan edelleen Wähämäki 

(1987) ja Schot-Saikku (1993, 1995). Wähämäen lausetyyppeihin kuuluvat 

myös kokijalauseet; hän tosin jakaa ryhmän kahtia partitiivi- ja genetii-

vi/adessiivimuotoisella NP:llä alkaviin. 

Hakulisen ja Karlssonin kokijalause on yhä tallella Kielioppityöryhmän 

mietinnössä vuonna 1994 (s. 158). Schot-Saikku (1993, 1995) kritisoi tätä 

semantiikkaa ja syntaksia sekoittavaa lausetyyppijaottelua ja ehdottaa tilalle 

omaansa, joka perustuu vain kahteen lausekehykseen: nominatiivikehykseen 

(finiittiverbin etinen NP on nominatiivissa) ja obliikvikehykseen (finiittiver-

bin etinen NP ei ole nominatiivissa tai sitä ei lainkaan edes ole). Obliikvike-

hykseen kuuluvat niin eksistentiaalilauseet, tilalauseet kuin kokijalauseetkin. 

Obliikvikehyksessä konstituenttien järjestys on toinen kuin nominatiivike-

hyksessä, ja se on konventionaalistunut ilmaisemaan ns. toista näkökulmaa 

tilanteeseen. Schot-Saikun obliikvikehys sisältää muuten juuri ne lauseet, jot-

ka alun perin on yleensä lueteltu yksipersoonaisten lauseiden joukossa (mm. 

eksistentiaalilause, sääilmaukset jne.). Nämä Schot-Saikun kaksi kehystä ovat 

hyvä yleistys suomen lausetyypeistä. 

Shore (1992: 267–272), joka soveltaa suomeen systeemis-funktionaalista 

teoriaa, jakaa semanttis-syntaktisin perustein prosesseja (joita ilmaistaan lau-

seella) eri tyyppeihin. Hänkin joutuu perustamaan materiaalisiin prosesseihin 

omaksi alaryhmäkseen kokijaprosessit (Experiencer Processes). Niiden kie-

lellisenä ilmiasuna ovat lauseet, joiden verbinä on kausatiivinen tunneverbi. 

Hän pitää kaikkia kausatiivisten tunneverbien sanajärjestysvariantteja tähän 

prosessityyppiin kuuluvina, vaikka pohdiskelee sitä, että tällaiset lauseet voisi 

myös lukea materiaalisiin prosesseihin. 

Tunnekausatiivirakenteen partitiivissa olevan kokija-argumentin syntaktis-

ta roolia ei yleensä ole asetettu kyseenalaiseksi. Sitä on yleensä pidetty objek-

tina. Asiaa on tarkemmin pohdiskellut paitsi jo aiemmin mainittu Vilkuna 

(1989: 45–47), myös Nikanne (1997). Nikanteen (1997: 105–107) mukaan 

tunnekausatiivilausekehyksen (vaikkei hän termiä käytäkään) partitiivikokija 

on subjekti, koska se on ainoa DA (direct argument, suora argumentti) lau-

seessa (esim. Pekkaa kyllästyttää). Tämä näiden verbien käyttötapa, siis käyt-

tö tunnekausatiivilausekehyksessä, on hänen mukaansa ei-kausatiivinen ja 

näin käytettävät verbit ovat omia erillisiä johtamattomia lekseemejään. Toi-

nen käyttötapa, Juhla kyllästyttää Pekkaa, siis transitiivilausekehys, on kau-
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satiivinen, ja siinä Pekkaa onkin objekti, koska on DA2 (suorista argumen-

teista sekundaarinen). Tällainen saman verbin samanlaisen argumentin analy-

soiminen eri syntaktisessa funktiossa toimivaksi erilaisissa lauseissa tuntuu 

oudolta ratkaisulta. 

Samanlaisen eron ns. syntaktisen ja leksikaalisen kausatiivin välillä teke-

vät myös Hakulinen ja Karlsson (1979: 243–244). Heidän mukaansa lausees-

sa (49a) verbi kirjoituttaa on leksikaalinen kausatiivi (siis ei transformoitu ei-

kausatiivisesta lauseesta) ja lauseessa (49b) se taas on syntaktinen kausatiivi, 

siis transformoitu ei-kausatiivisesta lauseesta. 

49. a. Minua kirjoituttaa nyt ankarasti. 

b. Johtaja kirjoitutti johtajalla korusähkeen. 

Tähänastisessa tunnekausatiivilausekehyksen tarkasteluperinteessä perus-

heikkoutena on ollut lausekehyksen ominaisuuksien tiukka kytkeminen tiet-

tyihin verbeihin ja niiden tarkastelu verbien ominaisuuksina. Tarkastelijoita 

on hämmentänyt se, että tunnekausatiivilausekehyksessä käytettäviä verbejä 

on voinut käyttää myös toisin, tavallisehkoina transitiiviverbeinä. Tämä on 

johtanut toisaalta siihen, (silloin kun on keskitytty tunnekausatiivilause-

kehykseen) että verbejä on väitetty yksipersoonaisiksi, vaikka kyse on raken-

teen, lausekehyksen, ominaisuudesta. Toisaalta verbien kaksikasvoisuus, sil-

loin kun se on noteerattu, on taas johtanut ratkaisuihin, joissa transitiivinen 

käyttötapa on katsottu transformoiduksi, intransitiivisesta verbistä johdetuksi. 

Parhaiten näiden verbien käytön voi kuvata lausekehyksen tai konstruktion 

käsitteen avulla, kuten olen tehnyt. 

2.1.5 Kokoavaa tarkastelua 

Seuraavaan taulukkoon on koottu suomen kielen keskeisten tunneverbien 

tyypit ja näiden tyyppien syntaktiset ja semanttiset pääominaisuudet. Kun yh-

tä verbityyppiä voidaan käyttää kahdessa lausekehyksessä, verbityyppejä on 

seuraavassa taulukossa viisi. 

Taulukko 1. Suomen kielen tunneverbien tyypit 

lausekehys intransitiivi intransitiivi transitiivi transitiivi tunnekausa-

tiivi 

verbityyppi inkoatiivi toiminn. statiivinen kausatiivinen kausatiivinen 

esimerkki ällistyä iloita pelätä ällistyttää pelottaa 

transitiivi-

suus 

intransitiivi intransitiivi transitiivi transitiivi intransit/ 

transit 

aspekti rajattu rajaamaton rajaamaton rajattu/r:ton rajaamaton 
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lausekehys intransitiivi intransitiivi transitiivi transitiivi tunnekausa-

tiivi 

kokijan synt. 

rooli 

subjekti subjekti subjekti objekti objekti 

Inkoatiivisia ja toiminnallisia verbejä käytetään intransitiivisessa lausekehyk-

sessä, niin että kokija on subjektina. Erona näiden kahden verbityypin välillä 

on se, että inkoatiivisen verbin merkitykseen sisältyy muutos ja se on siis as-

pektiltaan rajattu, mutta toiminnallisen verbin merkitykseen sellaista ei sisäl-

ly, vaan se esittää tilanteen ainakin toistaiseksi pysyvänä, rajaamattomana. 

50. a. Hän ällistyi. 

b. Hän iloitsi tuomastani kahvipaketista. 

Statiivisia ja kausatiivisia verbejä käytetään molempia transitiivisesti, mut-

ta niin että statiivisen verbin kokija on subjektina mutta kausatiivisen verbin 

kokija on objektina. Molempia verbejä käytetään niin, että ne ovat aspektil-

taan rajaamattomia, mutta kausatiivisia voidaan käyttää myös niin, että ne 

ovat aspektiltaan rajattuja (51c). 

51. a. Lapsi pelkäsi pimeää. 

b. Hän ärsytti tovereitaan ylimielisellä käytöksellään. 

c. Hän ällistytti tempullaan kaikki. 

Kausatiivisia verbejä voidaan käyttää erityisessä tunnekausatiivilause-

kehyksessä, jossa kokijaobjekti on verbinetinen ja aina partitiivissa. Aspektil-

taan ne ovat rajaamattomia. Äärimmillään tunnekausatiivilausekehys on seu-

raavassa. 

52. Minua pelottaa. 

Transitiivilausekehys ja tunnekausatiivilausekehys eivät siis ole tiukan 

erillisiä vaan osin limittäisiäkin. Lauseet (53a) ja (53b) ovat näiden kahden 

kehyksen välimailta. 

53. a. Seikka kummastutti meitä. 

b. Reinoa ilahdutti positiivinen kehitys. 

Tällainen verbi- ja lausekehysvalikoima on juuri sellainen, kuin Croft olet-

taa mentaalisten verbien keskuudesta eri kielissä löytyvän (1993, 1991: 

212−225). Hänen mukaansahan mentaalisia verbejä olisi statiivisia, toimin-

nallisia, inkoatiivisia ja kausatiivisia. Näitä kaikkia löytyy suomen tunnever-

beistä. Statiivisia hän vielä olettaa olevan sekä kokijasubjektisia ja ärsykesub-

jektisia. Croft puhuu verbityypeistä, mutta oikeastaan pitäisi puhua lause-

kehyksistä. Statiivisiksi lausekehyksiksi voidaan katsoa toisaalta aspektiltaan 

rajaamaton transitiivilausekehys, jossa esiintyvät esim. kokijasubjektiset ver-
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bit tyyppiä pelätä ja inhota, ja toisaalta taas myös tunnekausatiivilausekehys, 

jossa esiintyvät kokijaobjektiset verbit tyyppiä pelottaa ja harmittaa. Statii-

viseksi tunnekausatiivilausekehyksen voi laskea siksi, että se on aspektuaali-

sesti rajaamaton. 

Pelkästään verbienkin avulla tunteista voi siis puhua aika monipuolisesti. 

Voi puhua pysyvästä tunnetilasta tai tunnetilan alkamisesta. Kokija voi esiin-

tyä mitä erilaisimmissa asemissa suhteessa tunnetapahtumaan, toisinaan 

agenttimaisena, toisinaan patienttimaisena. Agenttimainen kokija kokee tun-

teen melkein kuin intentionaalisesti ja kohdistaa sen johonkin kohteeseen. 

Patienttimainen kokija on tunnetapahtumien armoilla: ärsykkeet vain aiheut-

tavat hänessä erilaisia tunnereaktioita. 

Seuraavat lauseet ovat kokijan agenttimaisuuden asteen mukaan järjestet-

tynä agenttimaisesta vähiten agenttimaiseen: 

54. a. Reino rakastaa Aunea. 

b. Reino iloitsi kahvipaketista. 

c. Reino ilahtui kahvipakeista. 

d. Reinoa harmitti. 

e. Aune pelästytti Reinon. 

Kokijasubjektiset statiiviset verbit (rakastaa, 54a) ja toiminnalliset verbit 

(iloita, 54b) esittävät kokijan omia tunteitaan hallitsevana aktiivisena agent-

timaisena toimijana. Inkoatiiviset verbit (ilahtua, 54c) asettavat kokijan jo 

hiukan patientin tapaiseksi. Tunnekausatiivirakenteessa (54d) kokija on jota-

kin agentin ja patientin väliltä. Transitiivirakenteessa käytetyt kausatiiviset 

verbit (ällistyttää, 54e) asettavat kokijan miltei patientin asemaan. 

Täytyy muistaa, että täsmälleen samaan reaalimaailman tilanteeseen voi 

tietysti viitata yhtä hyvin lauseella Hän pelkää sitä kuin Se pelottaa häntä. 

Ilmaisutapaan vaikuttaa se, kuinka asia halutaan esittää ja mistä näkökulmas-

ta sitä katsotaan. Sitä, mikä ilmaisutavan valintaan kulloinkin eniten vaikut-

taa, selvittelen myöhemmissä luvuissa. 

2.2 Tunneverbien keskinäiset derivaatiosuhteet 

Edellisen alaluvun syntaktis-semanttiset verbityypit eli inkoatiiviset, statiivi-

set, toiminnalliset ja kausatiiviset verbit eivät ole ainoastaan syntaktis-

semanttisia vaan myös morfologisia. Esimerkiksi kaikki inkoatiiviset verbit 

ovat U-johtimisia ja kausatiivisissa on useimmissa odotuksenmukaisesti kau-

satiivijohdin TTA. Tämän lisäksi nämä tyypit ovat usein johtosuhteissa toi-

siinsa, niin että ne muodostavat seuraavanlaisia verbipareja: hämmästyä – 
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hämmästyttää, hermostua – hermostuttaa, surra – surettaa, kiukustua – kiu-

kuttaa. Tässä luvussa kuvaan tunneverbien keskinäisiä johtosuhteita ja poh-

din lopuksi, miksi ne ovat juuri sellaisia kuin ovat. 

Eri tunneverbien kieliopilliset suhteet toisiinsa ovat herättäneet mielenkiin-

toa fennistiikassa jo aiemminkin. Asiaan kiinnitti huomiota ensimmäiseksi 

Leiwo (1977), joka tarkasteli suomen kausatiivisia tunneverbejä (ja muitakin 

mentaalisia verbejä) siltä kannalta, voisiko niiden johtamisessa ajatella sovel-

letun englannin kielen analyysissa kehitettyä ns. flip-sääntöä. Generatiivis-

transformationaaliseen syntaksin teoriaan liittyvä termi flip-sääntö on alun 

perin peräisin George Lakoffilta (1970). Lähimerkityksisille lauseille ajan 

tapaan yhteistä syvärakennetta etsiskelevä Lakoff tarkasteli mm. seuraavan-

laisia englannin kielen lausepareja. 

55. a. What he did amused me. 

b. I was amused at what he did. 

Lausetta (55a) Lakoff piti poikkeuksellisena, ongelmallisena ja selitystä 

kaipaavana: ihmiseen viittaava sana oli objektina, ja subjektin paikalla oli jo-

takin muuta. Lakoff (1970: 126) esitti lauseen (55a) syntyneen niin, että sen 

generoinnissa on sovellettu ns. flip-sääntöä, joka vaihtaa subjektin ja objektin 

paikkaa. Hänen mukaansa nimittäin kokijan ”kuului” olla oikeastaan subjekti 

(se myös käyttäytyi tietyissä suhteissa subjektin tapaan). Postal (1970) käsit-

teli samaa asiaa ja loi säännön, jota hän nimitti Psych Movement -säännöksi. 

Jotkut myöhemmät tulkitsijat esittivät flip-säännön myös soveltuneen nimen-

omaan b-lauseeseen eikä a-lauseeseen. Tällä tavoin käytettäviä englannin 

verbejä ovat esim. amuse, please, scare, embarrass jne.16 

Vastaavanlainen lausepari tuntui suomessa olevan (56a) ja (56b). Niistä 

toisessa on kausatiivinen tunneverbi ja toisessa sen johtamaton vastine: koki-

jahan on kausatiiviverbin objekti mutta johtamattoman verbin subjekti. 

56. a. Pekka pelkää sotaa. 

b. Sota pelottaa Pekkaa. 

Leiwo (1977) esitti sellaisten lauseiden kuin (56b) syntyneen flip-sääntöä 

soveltamalla. Kausatiivisten tunneverbien ajateltiin siis olevan syntaktisen 

transformaation tuloksia. Aivan suoraviivaista ja ongelmatonta säännön so-

veltaminen ei ollut, sillä kaikille b-lauseen tapaisille ei löytynyt a-lauseen ta-

paista paria (esimerkiksi verbeillä etoa ja kismittää ei ole johtamatonta vasti-

netta). 

 
16 Täydellinen luettelo näistä verbeistä on teoksessa Levin 1993: 188–191. 
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McCawley (1976) kehitteli edellä mainitun kaltaisten englanninkielisten 

lauseiden analyysia edelleen. Hän oli tyytymätön Lakoffin ja Postalin analyy-

siin ja halusi löytää selityksen sille, että seuraavanlaiset adjektiiveja sisältävät 

lauseparit toimivat aivan samoin kuin lauseparit, joista toisessa on ns. flip-

verbi. Miksi seuraavat lauseet ovat samassa suhteessa toisiinsa kuin flip-verbi 

ja sen vastine, vaikkei näissä lauseissa ole flip-verbejä? 

57. a. What he did made Ann angry. 

b. Ann was angry at what he did. 

Hänen huomiotaan kiinnitti lauseen (57a) kausatiiviseksi tekevä make-

verbi. Ratkaisuksi hän kehittikin kausatiivianalyysin: a-lauseissa on kyse 

kausatiivisista lauseista. Kausatiivisuus selittää kokijan päätymisen objektik-

si. Tämä pätee myös sellaisiin lauseisiin kuin (55b). Hän luopui kokonaan 

flip-säännöstä ja puhui sen sijaan kokijan kausatiiveista (experiencer causati-

ves). Näiden lauseiden syvärakenne on kausatiivisen lauseen syvärakenne, 

johon kuuluu syväpredikaatti CAUSE. Tällainen analyysi tuntuu sopivan erit-

täin hyvin esimerkiksi suomeen, jossa ns. flip-verbit olivat suorastaan ilmi-

kausatiivisia TTA-johtimineen 

Tätä McCawleyn analyysia sovelsi suomen kausatiivisiin tunne- ym. men-

taalisiin verbeihin Siro (1996: 181–196). Hän lähti siitä, että kausatiiviset 

tunneverbit on johdettu produktiivisesti syntaktisen transformaation avulla ei-

kausatiivisista vastineistaan samalla lailla kuin mitkä tahansa muutkin kau-

satiiviset verbit. 

Siroon pohjaavat Hakulinen ja Karlsson (1979: 244), mutta he lähtevät 

analyysissään siitä, että kausatiivisia verbejä on kahdenlaisia: produktiivisesti 

syntaktisen transformaation kautta syntyneitä, kuten (58a), ja toisaalta leksi-

kaalisesti johdettuja, kuten (58b). 

58. a. Johtaja kirjoitutti sihteerillä korusähkeen. 

b. Minua kirjoituttaa nyt ankarasti. (Hakulinen & Karlsson 1979: 244.) 

Leksikaalisesti johdetuiksi, siis omiksi itsenäisiksi lekseemeikseen, Hakuli-

nen ja Karlsson laskivat siis juuri sellaiset verbit, joita voi käyttää tunne-

kausatiivilausekehyksessä. Juuri mahdollisuus käyttää verbiä tunnekausatiivi-

lausekehyksessä on pannut monetkin tutkijat erottamaan kausatiiviset tunne-

verbit omaksi erityisryhmäkseen kausatiivisten verbien joukossa. Näin ovat 

tehneet niin Siro (1996), Kytömäki (1977) kuin Hakulinen ja Karlssonkin 

(1979). 

Tämä kausatiivisen tunneverbin ja sen ei-kausatiivisen vastineen yhteys on 

siis havaittu jo kauan sitten. Seuraavassa käyn systemaattisesti läpi tunnever-
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bit tältä kannalta. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kausatiivi/ei-

kausatiivi-pareja on, ja mitä muita johtosuhteita tunneverbien välillä mahdol-

lisesti on. 

Tarkastelun alaisena on 189 tunneverbiä.17 Niiden keskinäiset johtosuhteet 

eivät ole idiosynkraattisen verbikohtaisia, vaan ne ovat edellisessä luvussa 

käsiteltyjen semanttis-syntaktis-morfologisten verbityyppien välisiä melkoi-

sen säännönmukaisia suhteita. Nämä verbityyppit ovat siis statiiviset (pelätä, 

inhota, vihata jne.), inkoatiiviset (pelästyä, hämmästyä, ilahtua jne.) ja toi-

minnalliset (iloita, raivota). Edellisluvun kausatiiviverbit olen jakanut kol-

meen ryhmään derivationaalisista syistä: inkoatiiveista johdettuihin TTA-

kausatiiveihin (esim. kyllästyttää), nominikantaisiin kausatiiveihin (esim. in-

nostaa) sekä statiivisten verbien kausatiivivastineisiin (pelottaa, inhottaa). 

Tunneverbien keskinäisille derivaatiosuhteille on tyypillistä, että verbit 

esiintyvät pareittain. Yksi verbiparityyppi on inkoatiivi ja sen kausatiivistus 

(hämmästyä – hämmästyttää, kyllästyä – kyllästyttää). Toinen verbiparityyp-

pi on taas statiivinen verbi ja sen kausatiivivastine (pelätä – pelottaa, inhota 

– inhottaa). Seuraavaksi käsittelen nämä parit ja sarjat. 

2.2.1 Samakantaisten verbien sarjoja 1: inkoatiivit ja niiden kanssa 

samakantaiset verbit 

Yleisin derivaatiosarja on inkoatiiviverbin ja siitä johdetun kausatiivin pari, 

esim. hämmästyä – hämmästyttää. Niissä kausatiiviverbi on johdettu in-

koatiivista aivan säännöllisesti lisäämällä inkoatiiviverbin vartalon perään 

TTA-johdin:18 hämmästyä → hämmästyttää. Tällaisia pareja onkin aineistos-

sani 43. Tämä derivointitapa on produktiivinen. Taulukossa 2 ovat nämä 43 

paria. 

Taulukko 2. Inkoatiivit ja niistä johdetut kausatiivit 

Inkoatiivi Kausatiivi 

hermostua hermostuttaa 

hullaantua hullaannuttaa 

 
17 Tarkastelussa eivät ole mukana seuraavat verbit: Sarja tympiä, tympäistä, tympääntyä puuttuu, 

koska tällainen derivaatiosarja on ainoa laatuaan. Sama koskee sarjaa ärsyttää, ärtyä, ärsyyntyä. 

Myöskään iljettää ei ole mukana, koska sen morfologisesti ei-kausatiivinen vastine iljetä ei ole se-

manttisesti iljettää-verbin ei-kausatiivinen vastine eikä myöskään tunneverbi. Poikkeuksellisina sa-

narypäänsä johdoksina tarkastelusta puuttuu myös himoita (muut jäsenet ovat himota ja himottaa). 
18 Nimitän tällaista kausatiivista tunneverbiä kausatiiviseksi erotukseksi seuraavassa alaluvussa tar-

kastelluista verbeistä, joita nimitän taas tunnekausatiivisiksi. Näitä inkoatiiviverbeistä johdettuja 

kausatiiviverbejä käytetään useammin transitiivilausekehyksessä kuin tunnekausatiivisiksi nimittä-

miäni kausatiiviverbejä. 
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Inkoatiivi Kausatiivi 

huolestua huolestuttaa 

hurjistua hurjistuttaa 

häkeltyä häkellyttää 

hämmästyä hämmästyttää 

hätääntyä hätäännyttää 

hölmistyä hölmistyttää 

ihastua ihastuttaa 

ikävystyä ikävystyttää 

ilahtua ilahduttaa 

ilostua ilostuttaa 

innostua innostuttaa 

kauhistua kauhistuttaa 

kiinnostua kiinnostuttaa 

kiivastua kiivastuttaa 

kimmastua kimmastuttaa 

kimpaantua kimpaannuttaa 

kummastua kummastuttaa 

kyllästyä kyllästyttää 

kyllääntyä kylläännyttää 

mieltyä miellyttää 

nolostua nolostuttaa 

närkästyä närkästyttää 

pahastua pahastuttaa 

pelästyä pelästyttää 

pitkästyä pitkästyttää 

raivostua raivostuttaa 

riemastua riemastuttaa 

suuttua suututtaa  

säikkyä säikyttää 

säikähtyä säikähdyttää 

säikähtää säikäyttää 

tulistua tulistuttaa 

tuskaantua tuskaannuttaa 

tuskastua tuskastuttaa 

tyrmistyä tyrmistyttää 

työlästyä työlästyttää 

vihastua vihastuttaa 

vimmastua vimmastuttaa 

äimistyä äimistyttää 

äkämystyä äkämystyttää 

ällistyä ällistyttää 
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Taulukon 2 kaikki muut parit ovat U-UTTA- tyyppiä, paitsi säikähtää–

säikäyttää. 

Taulukossa 2 luetellut inkoatiivi-kausatiiviparit ovat sellaisia, että in-

koatiiviverbi ilmaisee muutosta ja kausatiivisessa verbissä oleva kausatiivi-

johdin lisää inkoatiiviverbin merkitykseen vielä aiheuttamisen merkityksen. 

Syntaktiselta kannalta tarkasteltuna yksiargumenttisesta intransitiiviverbistä 

johdetaan kaksiargumenttinen kausatiiviverbi. Tämä on aivan tavanomaista 

säännöllistä kausatiivistamista. Inkoatiiveista säännöllisesti johdettuja kau-

satiiviverbejä käytetään enimmäkseen tavallisessa transitiivilausekehyksessä, 

jossa subjekti ja objekti ovat molemmat lauseessa ja neutraali sanajärjestys 

on SVO.19 Juuri tämän takia pidänkin näitä UTTA-tyyppisiä tunneverbejä ai-

van tavallisina kausatiiviverbeinä, jollaisia ne kaikin puolin ovatkin. Esi-

merkkejä näiden verbiparien käytöstä ovat (59a–b) ja (60a–b). 

59. a. Aune suuttui. 

b. Reino suututti Aunen. 

60. a. Aune kauhistui. 

b. Tilanne kauhistutti Aunea. 

Nämä verbiparit ovat samanlaisia kuin vaikkapa pari liukastua ja liukastut-

taa, kuten esimerkissä (61). 

61. a. Reino liukastui. 

b. Jäinen katu liukastutti Reinon. 

Monia inkoatiiveista kausatiivistettuja tunneverbejä voidaan toki käyttää 

myös tunnekausatiivilausekehyksessä, kuten lauseessa (62): 

62. Aunea hermostutti. 

Morfologisesti hieman erilaista inkoatiivi-kausatiiviparityyppiä edustaa sel-

lainen, joissa inkoatiivi onkin johdettu kausatiivista: innostaa → innostua. 

Toinen tulkinta on, että molemmat on johdettu yhtaikaa nominikannasta: in-

nostaa  into → innostua. 

Tällaisia pareja on 17, ja ne on lueteltu taulukossa 3. Tämä derivointisuhde 

ei siis ole yhtä yleinen kuin edellinen. 

Taulukko 3. Samakantaiset inkoatiivit ja kausatiivit 

Kausatiivi Inkoatiivi 

ahdistaa ahdistua 

haltioittaa haltioitua 

hurjistaa hurjistua 

hurmata hurmaantua 

 
19 Tätä asiaa käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. 
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Kausatiivi Inkoatiivi 

hurmioittaa hurmioitua 

huvittaa huvittua 

hämmentää hämmentyä 

innoittaa innoittua 

innostaa innostua 

järkyttää järkyttyä 

katkeroittaa katkeroitua 

kauhistaa kauhistua 

kiinnostaa kiinnostua 

liikuttaa liikuttua 

loukata loukkaantua 

masentaa masentua 

yllättää yllättyä 

Taulukon 3 verbipareista monet ovat morfologisesti symmetrisessä suhteessa 

keskenään: yhteisestä kannasta on johdettu toisaalta inkoatiivinen ja toisaalta 

kausatiivinen verbi. Joissakin pareissa kausatiivinen verbi on inkoatiivistettu 

U-johtimella. Syntaktisesti ja semanttisesti taulukon 3 verbiparien välinen 

suhde on samanlainen kuin taulukon 2 verbiparien välinen, kuten esimerkistä 

63 näkyy. 

63. a. Aune innostui. 

b. Hyvä menestys innosti Aunea. 

Edellä käsitellyistä pareista löytyy myös neljä sellaista paria, jotka ovat itse 

asiassa osa sellaista kolmen tai neljän verbin sarjaa, jossa inkoatiivin seurana 

on kausatiiveja kaksin kappalein: ensin kausatiivista on johdettu inkoatiivi 

(kauhistaa → kauhistua), sitten inkoatiivista edelleen vielä kausatiivi (kau-

histua → kauhistuttaa). Niissä on siis sekä taulukon 2 tyyppinen pari että tau-

lukon 3 tyyppinen pari. Into-sarjaan kuuluu lisäksi neljäskin, toiminnallinen 

verbi innota. Tällaiset sarjat on lueteltu taulukossa 4. 

Taulukko 4. Inkoatiivi ja kaksi kausatiivia 

Kausatiivi Inkoatiivi Kausatiivi Toiminnallinen 

hurjistaa hurjistua hurjistuttaa  

kauhistaa kauhistua kauhistuttaa  

kiinnostaa kiinnostua kiinnostuttaa  

innostaa innostua innostuttaa innota 

 

Kun on kaksi erilaista samakantaista kausatiivista verbiä, esimerkiksi innos-

taa ja innostuttaa, TTA-johtimista käytetään Hopperin ja Thompsonin (1980) 
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mielessä transitiivisemmin (64a) ja ”yksinkertaisempaa” kausatiivia vähem-

män transitiivisesti (64b). 

64. a. Eino Leinon satiiri keinottelusta ja inflaation kiihtymisestä sijoitettuna vuo-

teen 1914 innostutti Helena Ihalan ja Sulevi Peltolan dramatisoimaan ro-

maanin aikalaisten kuvaukseksi, mutta allegoriaksi tämän ajan pankkikriisei-

hin ja -rikoksiin. (Aamulehti) 

b. Kodin tärkein työtila ei innosta messuasuntojen suunnittelijoita (Aamulehti) 

Lauseen (64a) tekevät transitiivisemmaksi se, että lauseen (64a) objektit (He-

lena Ihalan ja Sulevi Peltolan) ovat akkusatiivissa, sekä se, että sen sanajär-

jestys on SVO. Subjekti tosin ei ole inhimillinen, kuten ääritransitiivisessa 

lauseessa olisi. Luvussa 2.1.4 käsiteltyjä tunnekausatiivisuuspisteitä lause saa 

4. 

Lause (64b) on sanajärjestyksen ja subjektin tarkoitteen suhteen samanlai-

nen kuin (64a). Ainoastaan se, että lauseen (64b) objekti on partitiivissa, erot-

taa lauseen (64b) lauseesta (64a). Tämä lisää tunnekausatiivisuuspisteitä 

5:een. 

Lauseen (64a) transitiivisuutta lisää vielä se, että siitä käy ilmi, että subjek-

tin tarkoite on saanut objektien tarkoitteet suorastaan aktiiviseen toimintaan 

(dramatisoimaan romaanin aikalaisten kuvaukseksi). Lauseessa (64a) ei sa-

nota mitään tämäntapaista. 

  *  *  * 

Toiminnallisia tunneverbejä on vain neljä (iloita, riemuita, raivota ja innota). 

Ne kaikki ovat denominaalisia. Niiden kanssa samakantaisia muita tunnever-

bejä löytyy juuri inkoatiivi–kausatiivi-pareista taulukon 5 osoittamaan ta-

paan: 

Taulukko 5. Inkoatiivi–kausatiivi-pari + toiminnallinen 

Inkoatiivi Kausatiivi Toiminnallinen 

ilahtua ilahduttaa iloita 

innostua innostuttaa innota 

raivostua raivostuttaa raivota 

riemastua riemastuttaa riemuita 

Näin siis vaikkapa ilosta on mahdollista puhua verbein niin aktiivisena toi-

mintana, muutoksena kuin muutoksen aiheuttamisenakin. 
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2.2.2 Samakantaisten verbien sarjoja 2: statiiviset kokijasubjektiset 

verbit ja niiden kanssa samakantaiset verbit 

Ei ainoastaan inkoatiivisilla tunneverbeillä vaan myöskin statiivisilla verbeil-

lä (pelätä, inhota) on TTA-johtimiset parinsa. Statiivisten verbien pareiksi 

löytyy verbejä tyyppiä inhottaa, pelottaa ja surettaa. Nimitän näitä verbejä 

tässä luvussa tunnekausatiiveiksi, sillä niitä käytetään useammin tunne-

kausatiivilausekehyksessä kuin edellisessä alaluvussa käsiteltyjä produktiivi-

sesti inkoatiivisista verbeistä johdettuja kausatiivisia verbejä. 

Vaikka jotkin statiivi–tunnekausatiivipareista voidaan hahmottaa niin, että 

kausatiivinen verbi on morfologisesti johdettu ei-kausatiivisesta (surettaa  

surra), useimmat parit ovat vain samakantaisia, mutteivät suoranaisesti kum-

pikaan toisistaan johdettuja. Esimerkiksi verbejä pelätä ja pelottaa ei ole joh-

dettu toisistaan, vaikka ne ovatkin samakantaisia. Inhota ja inhottaa taas on 

kumpikin johdettu substantiivista inho. Näitä johtosuhteita käsittelen tar-

kemmin seuraavassa luvussa. Tämäntyyppisiä pareja on kymmenen, ja ne on 

lueteltu taulukossa 6. 

Taulukko 6. Statiivit ja tunnekausatiivit 

Statiivi Tunnekausatiivi 

himota himottaa 

hävetä hävettää 

inhota inhottaa 

kammota kammottaa 

katua kaduttaa 

murehtia murehduttaa 

pelätä pelottaa 

surra surettaa 

sääliä säälittää 

vihata vihoittaa 

Tunnekausatiivi-sarakkeessa olevia verbejä ei siis ole johdettu Statiivi-

sarakkeen verbeistä. 

Argumenttirakenteen ero verbipareissa tyyppiä pelätä – pelottaa, surra – 

surettaa on vain kokijan ja ärsykkeen syntaktisessa roolissa: kokija ja ärsyke 

vaihtavat paikkaa. Aune on lauseen (65a) subjekti, mutta lauseen (65b) objek-

ti. Tulevaisuus on taas lauseen (65a) objekti mutta lauseen (65b) subjekti. 

65. a. Aune pelkää tulevaisuutta. 

b. Tulevaisuus pelottaa Aunea. 

66. a. Aune suree asiaa. 

b. Asia surettaa Aunea. 
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Myöskään syntaktisesti näiden verbien kohdalla ei ole kyse kausatiivistami-

sesta: yleensähän transitiiviverbin kausatiivistus tuottaa ditransitiivisen, kol-

miargumenttisen verbin, kuten transitiivisen verbin korjata kausatiivistus lau-

seessa (67b). Reinon ja auton lisäksi lauseeseen (67b) ilmaantuu kolmas ar-

gumentti Aune. 

67. a. Reino korjasi auton. 

b. Aune korjautti auton Reinolla. 

Transitiivisen tunneverbin kausatiivistus ei tuota samaa lopputulosta. Sen ar-

gumentisto ei nimittäin lisäänny, vaan kaksi argumenttia vaihtavat paikkaa. 

68. a. Aune suri menetystä. 

b. *Reino suretti menetystä Aunella. 

Muiden transitiivisten verbien kausatiivistus ei tuota tällaista lopputulosta: 

korjata-verbin kausatiivistettu versiohan ei mitenkään voi saada seuraavan-

laista argumentistoa: 

69. Auto korjautti Reinoa. 

Statiiviset verbit ja niiden kausatiiviset parit ovat kummatkin aspektuaalisesti 

statiivisia. Kausatiivisetkaan verbit eivät siis ilmaise minkäänlaista muutok-

sen aiheuttamista. Juuri näitä statiivisten tunneverbien parina olevia TTA-

johtimisia verbejä käytetään enimmäkseeen tunnekausatiivilausekehyksessä: 

Minua pelottaa/inhottaa/surettaa. 

TTA-johdin ei ole aina merkitykseltään kausatiivinen vaan pelkästään ylei-

nen nominin verbistin (Kytömäki 1992: 277–280, Laakso 1997). Nämä tun-

nekausatiiveiksi tässä nimittämäni verbit eivät olekaan oikeastaan kausatiivi-

sia TTA-johtimesta huolimatta. Muita ei-kausatiivisia TTA-johtimisia verbejä 

ovat mm. käsittää, kunnioittaa ja nimittää. Laakson (1997: 293) mukaan 

transitiiviset denominaaliset verbit saavat herkästi kausatiivitulkinnan pelkän 

transitiivisuutensa perusteella. 

2.2.3 Samakantaisten verbien sarjoja 3: sarjassa sekä statiivinen että 

inkoatiivinen verbi 

Inkoatiivisen verbin kausatiivisena parina on useimmiten siis siitä produktii-

visesti johdettu kausatiivinen verbi (hämmästyä–hämmästyttää). Ne tuntee 

UTTA-lopusta. Statiivisen verbin parina on taas sitten tunnekausatiivi, joka 

on pelottaa, surettaa -tyyppinen. Sellaisia pareja tai sarjoja, joissa olisi in-

koatiivin parina edellä mainittu tunnekausatiivistyyppinen verbi, on hyvin 

vähän. Kolme paria on kuitenkin olemassa, ja ne on lueteltu taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Inkoatiivi ja tunnekausatiivi 

Tunnekausatiivi Inkoatiivi 

harmittaa harmistua 

kiukuttaa kiukustua 

vituttaa vittuuntua 

Näissä pareissa siis kumpikin verbi on johdettu substantiivista, mutta ei kum-

paakaan toisistaan. 

Näiden parien lisäksi on kaksi sarjaa, joissa on edellä kuvatun parin (in-

koatiivi ja tunnekausatiivi) lisäksi inkoatiivisesta verbistä produktiivisesti 

johdettu kausatiivinen verbi. Ne on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Tunnekausatiivi, inkoatiivi ja kausatiivi 

Tunnekausatiivi Inkoatiivi Kausatiivi 

huolettaa huolestua huolestuttaa 

nolottaa nolostua nolostuttaa 

Näistäkin verbejä huolestuttaa ja nolostuttaa voidaan käyttää myös transitii-

vilausekehyksessä jopa inhimillistarkoitteisen subjektin kera (70a ja b), kun 

taas verbejä huolettaa ja nolottaa käytetään enimmäkseen vain tunne-

kausatiivilausekehyksessä (70c ja d). Suhde on samanlainen kuin edellä käsi-

tellyssä verbiparissa innostaa ja innostuttaa. 

70. a. Hänen olisi pitänyt muistaa myös, ettei Tuuraa, talon emäntää, määräilty kuin 

pahaista orjapiikaa. Toisaalta Teuria ei sopinut nolostuttaa naapureiden edes-

sä. (Tabet) 

b. En halunnut huolestuttaa häntä. (Angel) 

c. Minua nolottaa, enkä siksi pysty puhumaan. (Oksanen) 

d. Sinä iltana meitä ei huolettanut sota. (HietamiesL) 

Hyvin harvinaista on, että yhdestä kannasta on olemassa sekä statiivi–

tunnekausatiivipari sekä inkoatiivi–kausatiivipari. Kaksi tällaista kantaa on, 

ja ne ovat pelk- ja viha. Nämä neljän verbin sarjat on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Statiivi, tunnekausatiivi, inkoatiivi ja kausatiivi 

Statiivi Tunnekausatiivi Inkoatiivi Kausatiivi 

pelätä pelottaa pelästyä pelästyttää 

vihata vihoittaa vihastua vihastuttaa 

Nämä kaksi sarjaa ovat vain morfologisesti toistensa paralleeleja: vihoittaa 

on paljon harvakäyttöisempi verbi kuin pelottaa eivätkä vihata ja vihastua 

ole semanttisesti samassa suhteessa toisiinsa kuin pelätä ja pelästyä. Verbin 

pelästyä parafraasiksi sopinee ’alkaa tuntea pelkoa’, kun taas vihastua-verbin 
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parafraasiksi ei sovi ’alkaa tuntea vihaa’ vaan ennemminkin ’alkaa tuntea 

suuttumusta’. 

Edellä on tullut käsitellyksi tunneverbien muodostamat derivationaaliset 

parit ja sarjat yhtä lukuun ottamatta. Ainoa laatuaan on pari rakastaa – rakas-

tua, jossa on siis statiivinen verbi sekä inkoatiiviverbi. Morfologisesti tämä 

pari on aivan parin ahdistaa – ahdistua (tai masentaa – masentua) tapainen, 

mutta verbin rakastaa syntaksi ja semantiikka eroavat verbistä ahdistaa. Sii-

nä missä esim. puhdistaa ja liukastaa on puhtaaksi ja liukkaaksi tekemistä, 

rakastaa ei olekaan rakkaaksi tekemistä vaan rakkaana pitämistä. Tämä nä-

kyy myös verbien argumenttien semanttisissa rooleissa: ahdistaa-verbin ob-

jekti on kokija, mutta rakastaa-verbin subjekti on kokija. Rakastua on merki-

tykseltään sitten ’rakkaana pitämisen alkamista’. Rakastaa – rakastua tyyppi-

siä pareja ovat myös laajempaan sarjaan kuuluvat vihata–vihastua ja pelätä–

pelästyä. 

2.2.4 Derivaatiosarjaan kuulumattomia verbejä 

Edellä käsiteltyjen sarjojen ja parien lisäksi on joukko yksinäisiä verbejä, jot-

ka eivät kuulu mihinkään pariin tai sarjaan. Kokijasubjektisista statiivisista 

sellaisia ovat ikävöidä ja kadehtia. 

Yksinäisiä tunnekausatiiviverbejä on 12. Niitä ovat ellottaa, hatuttaa, hir-

vittää, keljuttaa, kenkuttaa, kismittää, potuttaa, sapettaa, ällöttää, pänniä, 

risoa, korveta. Ne ovat alkuperältään yleensä joko hämäriä (kismittää) tai 

denominaalisia (keljuttaa, potuttaa). Näyttäisi siltä, että niitä voitaisiin muo-

dostaa koko ajan lisää, erityisesti merkitykseen ’harmittaa’. Harmituksen il-

maukset tuntuvat olevan jonkinlainen attraktiokeskus: tähän merkitykseen 

syntyy ja otetaan jatkuvasti uusia ilmauksia. Suurta osaa niistä käytetään ni-

menomaan tunnekausatiivilausekehyksessä. Minkkinen (1999) on löytänyt 

tunnekausatiivilausekehyksessä käytettäviä harmitusta ilmaisevia verbejä ja 

verbipohjaisia ilmauksia noin 100 erilaista. Niitä ovat mm. juilia, jurppia, 

närpiä, viiksettää, ottaa kyttyrään/ohimoon/pannuun/pattiin. 

Myös yksinäisiä inkoatiivisia on runsaasti. Niitä on 18. Niitä ovat apeutua, 

hikeentyä, julmistua, kiintyä, kyrpiintyä, mielistyä, pihkaantua, pikaistua, pi-

ruuntua, pöllämystyä, sisuuntua, suivaantua, suivautua, sydämistyä, sydä-

mystyä, sydäntyä, tuohtua, äkääntyä. Näistä voitaisiin tosin helposti johtaa 

kausatiivinen johdos (julmistuttaa, tuohduttaa jne.). Samoin aineistostani löy-

tyy kyllä vituttaa ja vittuuntua, mutta sitten on yksinäinen potuttaa (mutta ei 
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pottuuntua) ja toisaalta taas yksinäinen kyrpiintyä (mutta ei kyrvittää eikä 

kyrpiä).20 

Lopulta aineistossani on myös kolme morfologisesti selvästi inkoatiivista 

johdettua kausatiivia, joille ei kuitenkaan löydy inkoatiivia, nimittäin kainos-

tuttaa, pöyristyttää ja ujostuttaa. 

198 tunneverbistä siis 39 on ”yksinäisiä”: muita samakantaisia tunneverbe-

jä ei Nykysuomen sanakirjassa ole. Suurin osa (159) kuitenkin kuuluu johon-

kin derivaatiosarjaan tai -pariin. 

Kaikki edellä käsitellyt verbit on koottu yhteistaulukkoon, joka on liittees-

sä 2 kirjan lopussa. 

2.2.5 Millaisia derivaatiosarjoja ei ole? 

Olen nyt käsitellyt aineistossa esiintyvät derivaatiosarjat. Millaisia derivaa-

tiosarjoja sitten ei ole? Ei ole yhtään sarjaa, jossa löytyisi verbi jokaiseen 

kuuteen syntaktis-semanttiseen derivaatiotyyppiin. Edes viiden sarjoja ei löy-

dy. Neljän sarjoja ovat jo käsitellyt pelätä – pelottaa – pelästyä – pelästyttää, 

vihata – vihoittaa – vihastua – vihastuttaa sekä innostaa – innostua – innos-

tuttaa – innota. 

Kuten jo on käynyt ilmi, verbisarjat ryhmittyvät joko inkoatiivin ympärille 

(yksi tai useampia inkoatiiviin liittyviä kausatiivijohtimisia kokijaobjektisia 

verbejä) tai sitten statiivisen verbin ympärille. Sarjoja, joissa on jäsenenä se-

kä inkoatiivinen että statiivinen verbi, on vähän. Esimerkki tällaisesta oli pari 

rakastaa – rakastua. Ei ole verbejä surra, sääliä, inhota vastaavia inkoatiivi-

sia verbejä surustua,21 säälistyä, inhostua. Esimerkiksi pari tyyppiä harmittaa 

– harmistua on sekin aika harvinainen. 

Myös seuraavanlainen ”puute” tunneverbien derivaatiomahdollisuuksissa 

pistää silmään. Yleensähän transitiiviverbi voidaan intransitiivistaa (hakata – 

hakkautua, kaataa – kaatua); transitiiviverbistä voidaan voidaan siis johtaa 

verbi, jossa subjektiksi tulee patientti. Tällöin agentti (tai aiheuttaja) ei enää 

esiinny verbikehyksessä (71a–b). Havaitsemisverbeistäkin tällaisia on ole-

massa: näkyä, kuulua, tuntua jne. (72a–b) 

71. a. Reino kaataa puun. 

b. Puu kaatuu. 

 
20 Joidenkin inkoatiiviverbien kausatiivivastineet ovat olemassa, mutta ne eivät vain ole merkityksel-

tään tunneverbejä (ainakaan ensisijaisesti). Esim. pettyä (pettää), vaivaantua, vaivautua (vaivata), 

kiusaantua (kiusata). 
21Tällaisen olen tosin lapsen kielestä napannut: ”Minä surustuin.” Venla 3.11 v 
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72. a. Aune näkee talon. 

b. Talo näkyy. 

Miksi transitiivisista tunneverbeistä ei sitten voi johtaa verbejä tyyliin pel-

käytyä, inhoutua? Tämä puutteen korvaa se, että kausatiivisia tunneverbejä 

voidaan käyttää intransitiivisen verbin tapaan, kuten esimerkissä (73c). 

73. a. Aune pelkää koiraa. 

b.*Koira pelkäytyy. 

c. Koira pelottaa 

2.2.6 Kokoavaa tarkastelua 

Suomen kielen keskeisten tunneverbien keskinäiset derivaatiosuhteet ovat 

siis seuraavanlaiset. Samakantaisten verbien sarja ryhmittyy joko inkoatiivin 

ympärille (kyllästyä – kyllästyttää) tai statiivisen kokijasubjektisen verbin 

ympärille (surra – surettaa). Tyypillinen suomen kielen tunneverbi on joko 

TTA-johtiminen denominaali, joka on statiivinen ja kokijaobjektinen ja jota 

käytetään tunnekausatiivilausekehyksessä (harmittaa) tai -(I)STU-johtiminen 

inkoatiivi (harmistua), jolle voi johtaa kausatiivin (harmistuttaa). Statiiviset 

kokijasubjektisia verbejä ei ole paljon (vihata). Vielä harvinaisempia ovat 

toimintaverbit (iloita). 

Suomen kielelle ominaista näissä tunneverbien välisissä suhteissa on ni-

menomaan kausatiivistaminen. Haspelmath (1993) on vertaillut joukkoa kie-

liä sen suhteen, tapahtuuko niissä verbien mahdollinen johtaminen ennem-

minkin kausatiivisesta inkoatiiviseen vai toisinpäin, on todennut, että Euroo-

pan (indo-eurooppalaisissa) kielissä johdetaan ensisijaisesti kausatiivisesta 

inkoatiivisia (transitiiveista intransitiiveja), mutta kielijoukossa mukana ol-

leista ei-eurooppalaisissa kielissä taas päinvastoin: inkoatiivisia verbejä kau-

satiivistetaan. Suomi oli mukana vertailussa ja se asettui näiden ääripäiden 

väliin: tapahtuu sekä inkoatiivistamista (kaataa > kaatua) sekä kausatiivista-

mista (vieriä > vierittää). Pelkkiä tunneverbejä tarkasteltaessa kausatiivista-

minen ja kausatiiviset tunneverbit ovat huomattavan yleisiä. Se, että tunteista 

puhutaan niin mielellään kausatiivisin verbein, jolloin kokija on objektina ja 

kuuluu protopatientin piiriin, kertoo siitä, että tunteet nähdään ensisijaisesti 

kokijalle tämän tahdosta riippumatta tapahtuviksi ja kokijan kontrollin ulot-

tumattomissa oleviksi. Kielessä valmiina olevaa produktiivista kausatiivista-

mismahdollisuutta käytetään tunneverbien yhteydessä siihen, että saadaan 

kokija muistuttamaan patienttia. 
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2.3 Tunneverbien morfologiaa 

Olen tähän mennessä tarkastellut tunneverbejä syntaktis-semanttiselta kan-

nalta sekä derivaatiosuhteiden kannalta. Tässä luvussa tarkastelen tunnever-

bien sisäistä rakennetta, morfologiaa. Useimmat tunneverbit eivät nimittäin 

ole opaakkeja perussanoja, vaan johdoksia: sellaisia ovat vaikkapa raivostua, 

inhottaa ja pitkästyä. Haluan selvittää, mistä tunneverbit on tehty (varsinkin 

niissä tapauksissa, kun niitä ei ole muodostettu toisista tunneverbeistä) sekä 

millaisia ne ovat suhteessa yleensä verbijohdoksiin. 

Suomen kielen sanoille yleensä ja verbeille erityisesti on tyypillistä se, että 

ne ovat ”läpinäkyviä”: niiden semanttisia ominaisuuksia voi päätellä suoraan 

niiden muodosta, siis johtimista. Esimerkiksi U-johtimiset ovat intransitiivi-

sia ja niiden merkitykseen sisältyy muutos. TTA-johtimiset ovat usein puoles-

taan kausatiivisia. 

Käsittelen verbit seuraavassa johtimittain. Erityisesti paneudun U- ja 

(T)TA-johtimisiin verbeihin, joita tunneverbeissä on eniten. 

Verbijohdosten merkitysten luokittelussa käytän denominaalisten verbi-

johdosten kohdalla Kytömäen (1977) luokitusta. Denominaaliset verbijoh-

dokset jakautuvat Kytömäen termein mm. statusjohdoksiin (emännöidä), suh-

tautumisjohdoksiin (kauhistella), muutosjohdoksiin (pehmetä), kausatiivijoh-

doksiin22 (pehmentää, paperoida) ja instrumentatiivijohdoksiin (puukottaa). 

Kytömäen terminologia eroaa jonkin verran perinteisestä johto-opin termino-

logiasta. Esimerkiksi Kytömäen statusjohdoksiksi laskemista verbeistä L. 

Hakulinen (2000) käyttää nimitystä essentiaaliset, ja Kytömäen muutosjoh-

doksia taas on perinteisesti nimitetty translatiivisiksi. Kytömäen suuri johdos-

ryhmä kausatiivit puolestaan sisältää johdokset, jotka L. Hakulinen käsittelee 

pienempinä ryhminä: deverbaalit kausatiiveina (vierittää), denominaalit fakti-

tiiveina (kirkastaa), instruktiiveina (hiekoittaa) ja privatiiveina (kuoria). 

Deverbaalit verbijohdokset puolestaan Kytömäki jakaa modifiointijohdok-

siin ja roolinmuutosjohdoksiin. Modifiointiderivaatiota ovat frekventatiivit 

(hypellä), momentaanit (hypähtää) ja kontinuatiivit (hyppiä). Ne modifioivat 

kantaverbin merkitystä, mutta eivät muuta sen valenssia. Roolinmuutosjoh-

doksissa on taas kyse verbin valenssin muuttumisesta. Joko valenssi vähenee, 

kuten refleksiivi- ja passiivijohdoksissa (vääntyä, vääntäytyä), tai se lisään-

 
22 Kytömäen kausatiivijohdoksiin kuuluu myös deverbaaleja verbijohdoksia, esim. vierittää, tanssit-

taa. 
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tyy, kuten kausatiivi- (vierittää) ja kuratiivijohdoksissa (korjauttaa). Dever-

baalien verbijohdosten nimitykset ovat suunnilleen samat eri tutkijoilla. 

Käyttäessäni termejä denominaali ja deverbaali tarkoitan vain sitä, että de-

verbaali verbi on verbi, jolla on korrelaatiosuhde johonkin tiettyyn toiseen 

verbiin, ja vastaavasti denominaalilla verbillä on korrelaatiosuhde nominiin. 

Kysymys ei siis ole siitä, että jokainen verbijohdos olisi luotu liittämällä joh-

din kantasanaan. Derivaatioprosessit ovat usein kaksisuuntaisia, ja niitä ta-

pahtuu paitsi kanta+johdin-tyylillä, myös korrelaatio- ja mallisanajohtona 

(ks. esim. Karlsson 1983: 268–269, Räisänen 1978, 1979). 

Koska tarkoitus on keskittyä senmuotoisiin tunneverbeihin, joita on run-

saasti, seuraavat jäävät tarkastelun ulkopuolelle: johtimeton surra, kaksita-

vuiset U-johdokset katua, suuttua, säikkyä, metaforiset hämmentää, korveta 

ja loukata, yksi AHTA-johdos (säikähtää), yksi AISE-johdos (tympäistä), viisi 

OIDA-johdosta (sääliä, tympiä, pänniä, risoa, ikävöidä), kolme ITSE-

johdosta (himoita, iloita, riemuita), kaksi EHTI-johdosta (murehtia, kadeh-

tia).23 

2.3.1 Johdinaineksen U sisältävät tunneverbit 

Kolmitavuisia U-johtimisia tunneverbejä on tunneverbiaineistossani 82, siis 

noin 40 % 198:sta verbistä. Nimitän tässä U-johtimiseksi verbiksi verbiä, 

jonka johtimessa on U-aines. U-johtimiset tunneverbit ovat enimmäkseen 

kolmitavuisia, ja useimmat niistä ovat (i)STU- ja (V)VNTU-yhdysjohtimisia 

denominaalisia verbejä. Suhde syntaktis-semanttiseen tunneverbiryhmityk-

seen on yksinkertainen: kaikki syntaktis-semanttisen ryhmittelyn inkoatiiviset 

tunneverbit ovat U-johtimisia ja päinvastoin. 

U-johtimiset tunneverbit ovat seuraavat: 

ahdistua, apeutua, haltioitua, harmistua, hermostua, hikeentyä, hullaantua, huoles-

tua, hurjistua, hurmaantua, hurmioitua, huvittua, häkeltyä, hämmentyä, hämmäs-

tyä, hätääntyä, hölmistyä, ihastua, ikävystyä, ilahtua, ilostua, innoittua, innostua, 

julmistua, järkyttyä, katkeroitua, kauhistua, kiinnostua, kiintyä, kiivastua, kim-

mastua, kimpaantua, kiukustua, kiusaantua, kummastua, kyllästyä, kyllääntyä, 

kyrpiintyä, liikuttua, loukkaantua, masentua, mielistyä sydäntyä, mieltyä, nolos-

tua, närkästyä, pahastua, pelästyä, pettyä, pihkaantua, pikaistua, piruuntua, pitkäs-

tyä, pöllämystyä, raivostua, rakastua, riemastua, sisuuntua, suivaantua, suivautua, 

 
23 Johtimien nimitykset ovat peräisin Kytömäeltä (1977, 1992). Ne ovat osin abstrakteja, kuten 

OIDA, jonka alaisuuteen kuuluvat myös i- ja O-johdin, koska ne merkitykseltään ja funktioltaan vas-

taavat varsinaista Oi-johdinta ja ovat morfologisesti komplementaarisessa distribuutiossa. 
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sydämistyä, sydämystyä, säikähtyä, tulistua, tuskaantua, tuskastua, tympääntyä, 

työlästyä, vaivaantua, vaivautua, vihastua, vimmastua, vittuuntua, yllättyä, äimis-

tyä, äkämystyä, äkääntyä, ällistyä, ärsyyntyä, ärtyä 

U-johtimisia verbejä on yleensäkin suomessa paljon: Nykysuomen sanakir-

jassa niitä on n. 3000. U-johtimisia verbejä ovat mm. paistua, löytyä, valmis-

tua, avioitua, tarkentua, vahvistua, avautua, peseytyä, korjaantua.24 

U-johtimisia verbejä on sekä denominaaleja (esim. kypsyä, sammaloitua, 

hapettua, ikääntyä) että deverbaaleja (esim. jatkua, kääntyä, avautua, pesey-

tyä, korjautua). Monille löytyy korrelaatiksi sekä nomini että verbi (esim. 

valmistua, tarkentua, rauhoittua). Jotkut jäävät kantasanattomiksi (esim. 

suuttua, puhua, jäähtyä). 

U-johtimen sisältävät verbit ovat useimmiten intransitiivisia verbejä, joi-

den subjekti on semanttiselta rooliltaan patientti: passiivinen tilanteen osanot-

taja, joka kokee muutoksen. U-verbien merkityksessä on melkein aina kyse 

muutoksesta: hedelmä kypsyy, kivi sammaloituu, opiskelija valmistuu, ovi 

avautuu. 

Muutoksen aiheuttajan mukaan U-verbit voidaan jakaa refleksiivisiin, au-

tomatiivisiin ja passiivisiin.25 Refleksiivisessä muutoksen aiheuttaa kohde itse 

(esim. peseytyä), automatiiviset esittävät muutoksen tapahtuvan itsekseen 

(esim. kypsyä), ja passiiviset taas esittävät jonkun mainitsemattoman tekevän 

sen (esim. rakentua). U-johtimiset tunneverbit ovat merkitykseltään automa-

tiivisia: muutos tunnetilassa tapahtuu kuin itsestään (hölmistyä, vimmastua). 

Denominaaliset U-verbit voidaan lisäksi jakaa translatiivisiin tai reseptiivisiin 

(Räisänen 1988: 31). Translatiivisuus on ’siksi muuttumista mitä kantasana 

ilmaisee’ (esim. mustua, kovettua, sitkistyä), ja reseptiivisyys on ’sen alaisek-

si joutumista, sillä peittymistä, siihen sekoittumista, mitä kantasana ilmaisee’ 

(esim. saastua, tomuttua).26 Useimmat denominaaliset U-johdoksiset tunne-

verbit ovat translatiivisia (esim. nolostua) tai reseptiivisiä (esim. raivostua). 

Räisäsen (1988: 104) mukaan pelkkä U ei enää ole produktiivinen johdin, 

mutta sen sijaan U:n sisältävät yhdysjohtimet TU, TTU ja UTU sekä (i)STU 

ovat. Suhteellisen tuoreita johdoksia ovat esim. verkottua, listautua, tiedos-

tua, profiloitua, naisistua. 

U-johtimiset tunneverbit ovat yleensä kolmitavuisia ja denominaaleja. 

Selvää kantasanaa ei voi kuitenkaan löytää verbeille häkeltyä, pelästyä ja säi-

 
24 U-johtimisista verbeistä enemmän: Räisänen (1988) ja Siitonen (1999). 
25 Jako on alun perin peräisin Kulonen-Korhoselta (1985). 
26 Reseptiivisten verbien erottaminen omaksi ryhmäkseen on peräisin Cannelinilta (1930: 32). 
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kähtyä. Seuraavilla U-johtimisilla tunneverbeillä ei ole poikkeuksellisesti 

lainkaan kantanominia, vaan ne ovat deverbaalisia: hämmentyä (<hämmen-

tää) järkyttyä (<järkyttää), yllättyä (<yllättää), liikuttua (<liikuttaa), louk-

kaantua (<loukata) pettyä (<pettää), kiinnostua (<kiinnostaa). Tunneverbit 

liikuttua ja järkyttyä ovat sikäli mielenkiintoisia, että niiden kantaverbitkin 

liikuttaa ja järkyttää ovat jo U-johdoksen kausatiivistuksia (<liikkua, järk-

kyä). Näillä kausatiiviverbeillä liikuttaa ja järkyttää on sekä konkreettinen 

merkitys että metaforinen tunnemerkitys. Tämä tunnemerkityksinen versio on 

jälleen dekausatiivistettu U-johtimella (liikuttua, järkyttyä). Verbeillä liikut-

tua ja järkyttyä on vain tunnemerkitys, ei konkreettista merkitystä. Verbeillä 

liikkua ja järkkyä ei sen sijaan yleensä ole tunnemerkitystä. 

Joistakin kannoista on yleiskieleen päätynyt rinnakkaisjohdoksia, eli niistä 

on syntynyt kahdellakin eri johtimella tunneverbi: esim. kimmastua ~ kim-

paantua, kyllästyä ~ kyllääntyä, tuskastua ~ tuskaantua, ilahtua ~ ilostua, 

innoittua ~ innostua, suivautua ~ suivaantua, vaivautua ~ vaivaantua, ärtyä 

~ ärsyyntyä, mieltyä ~ mielistyä, sydäntyä ~ sydämistyä ~ sydämystyä. Jois-

sakin näistä pareista on kyse aivan synonyymisista ilmauksista (esim. kim-

mastua ~ kimpaantua, suivautua ~ suivaantua).27 Joissakin pareista on tapah-

tunut semanttista eriytymistä. Esimerkiksi vaivaantua on Räisäsen (1988: 84) 

mukaan automatiivinen ’rasittua, tuskastua’, kun taas vaivautua on refleksii-

vinen ’vaivata itseään, nähdä vaivaa’. 

Kannasta, josta on johdettu (i)STU-johtiminen tunneverbi, on usein ole-

massa myös NE-johtiminen ja/tai NTU-johtiminen verbi. Ne puolestaan eivät 

ole merkitykseltään tunneverbejä. Esim. hurjeta ’tulla hurjemmaksi’ mutta 

hurjistua ’suuttua’, pidetä ~ pidentyä ’tulla pitemmäksi’ mutta pitkästyä 

’ikävystyä’, paheta ~ pahentua ’tulla pahemmaksi’ mutta pahastua ’pahoittaa 

mielensä’. Näiden NE- ja NTU-johdosten semanttinen suhde kantasanaansa 

on siis suorempi kuin (i)STU-johdosten. 

Seuraavaksi käsittelen denominaaliset U-johtimiset tunneverbit kannan 

mukaan ryhmiteltyinä.28 Seuraaville verbeille löytyy yleiskielestä adjektiivi-

 
27 Yleiskielen samamerkityksiset UTU-(V)VNTU-verbijohdosparit selittyvät siten, että UTU-

johdokset ovat itämurteisia ja (V)VNTU-johdokset taas länsimurteisia. (Räisänen 1988: 82, Koivisto 

1995: 128–130.) Muita tällaisia pareja ovat esim. korjautua ~ korjaantua, irtautua ~ irtaantua, ja-

kautua ~ jakaantua. 
28 Denominaalisuudella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, että on olemassa nomini, johon verbillä on 

selvästi yhteys merkityksensä ja muotonsa puolesta. Tämä yhteys on joskus selvä johtosuhde (siis 

kanta+johdin), kuten esim. tapauksessa apea > apeutua, mutta ei aina. Koska esim. äreä-sana ja 

ärsyyntyä-verbi kuuluvat samaan sanapesyeeseen, sanon verbiä ärsyyntyä denominaaliseksi. 
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kanta.29 Adjektiivit ovat tunneadjektiiveja, niinpä johdoksia voi sanoa merki-

tykseltään translatiivisiksi. 

apeutua (<apea), hullaantua (<hullu), hurjistua (<hurja), hölmistyä (<hölmö), jul-

mistua (<julma), katkeroitua (<katkera), kiivastua (<kiivas), nolostua (<nolo), pi-

kaistua (<(äkki)pikainen), pöllämystyä (<pöllö), äkääntyä, äkämystyä (<äkeä, 

äkäinen), ärtyä, ärsyyntyä (vrt. äreä) 

Seuraaville verbeille ei ole yleiskielessä adjektiivikantaa, mutta Räisänen 

(1988) on niitä esim. murteista löytänyt: 

huolestua (<huoles ’surullinen, huolissaan oleva’), masentua (<masea ’alakuloi-

nen’), närkästyä (<närkäs ’kärsimätön, ärtyisä’), äimistyä (<äimä ’hölmistynyt, 

hölmö’) 

Kaikkien adjektiivikantaisten verbijohdosten suhde kanta-adjektiiviinsa ei ole 

suoraviivainen. Kun adjektiivi ei olekaan tunneadjektiivi, kyseessä ei voi olla 

translatiivinen suhde. Esim. pitkästyä ei merkitse ’pitkäksi tulemista’ eikä 

kauhistua ’kauheaksi tulemista’. Näiden adjektiivien ja niistä johdettujen 

tunneverbijohdosten välinen suhde on toisinaan jotain suhtautumisjohdosten 

tapaista: jos kummeksua on ’jonkin kummana pitämistä’, kummastua on sitä, 

että ’alkaa pitää jotain kummana’, siis suhtautumisverbin inkoatiivinen vas-

tine. Ylipäätään kyse on siitä, että verbijohdoksen subjektin tarkoite kokee 

ihanuuden, kummallisuuden, mielipahan yms. kokemuksen. Ominaisuus ei 

siis ole subjektin tarkoitteessa, vaan hän kokee sen olevan jossakin kokemus-

piirinsä tarkoitteessa. Näitä verbejä ovat seuraavat. 

ihastua (<ihana), kauhistua (<kauhea), kummastua (<kumma), pahastua (<paha), 

pitkästyä (<pitkä), rakastua (<rakas), tympääntyä (<tympeä), työlästyä (<työläs). 

Verbit kiintyä (<kiinteä) ja ahdistua (<ahdas) ovat tunnemerkityksessään me-

taforisia. 

Seuraaville verbeille löytyy substantiivikanta. Näitä johdoksia voisi sanoa 

merkitykseltään reseptiivisiksi, kantasanan ilmoittamaan tilaan joutumista 

ilmaiseviksi. Kantasubstantiivit ovat erilaisten sisäisten tuntemusten ja ko-

kemusten nimityksiä. 

haltioitua (<haltia), harmistua (<harmi), hurmaantua (<hurma), hurmioitua 

(<hurmio), huvittua (<huvi), hätääntyä (<hätä), ikävystyä (<ikävä), ilostua ~ ilah-

tua (<ilo), innostua ~ innoittua (<into), kimmastua~kimpaantua (<kimma ’into, 

kiihko’), kiukustua (<kiukku), kiusaantua (<kiusa), raivostua (<raivo), riemastua 

(<riemu), tuskastua ~ tuskaantua (<tuska), tyrmistyä (<murt. mennä tyrmään ’pö-

 
29 U-johtimisten verbien kannat ovat peräisin Räisäseltä (1988). 
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kertyä, pyörtyä’), vaivaantua ~ vaivautua (<vaiva), vihastua (<viha), vimmastua 

(<vimma) 

Muutama tunneverbi on johdettu ihmisen psyykeen ja fysiikkaan liittyvistä 

termeistä. Näitä verbejä ovat mieltyä, mielistyä (<mieli), sydäntyä, sydämys-

tyä, sydämistyä (<sydän), hermostua (<hermo), kyrpiintyä (<kyrpä), vittuun-

tua (<vittu). Mieli- ja sydän-peräiset tunneverbit selittyvät siten, että näiden 

substantiivien tarkoitteita pidetään tunteisiin liittyvinä.30 Hermostua-verbin 

merkitykseksi Lönnrotin sanakirja esittää vielä ’muodostua hermoksi, vahvis-

tua hermoiltaan’. Nykymerkitys lienee peräisin vasta 1900-luvun ensi kym-

meneltä, ja se on syntynyt ruotsin vaikutuksesta (vrt. ruotsin nervös) (L. Ha-

kulinen 2000: 270, 460). Verbit kyrpiintyä ja vittuuntua lienee johdettu kan-

tasanojensa kirosanakäytöstä. 

Verbien pihkaantua (<pihka) ja tulistua (<tuli) tunnemerkitys on metafori-

nen. Verbi pihkaantua liittyy olla pihkassa -ilmaukseen. Verbi hikeentyä 

(<hiki) merkityksessä ’suuttua’ on taas metonyyminen. Suuttumiseen näet 

joskus liittyy hikoilu. Denominaaleja ovat myös piruuntua (<piru) ja sisuun-

tua (<sisu). 

Nyky-yleiskielen kannalta suhteellisen opaakkeja ovat seuraavat verbit, 

joille voidaan kuitenkin löytää jonkinlaisia kantoja. Verbit kyllästyä ja kyl-

lääntyä liittyvät selvästi adverbiin kyllin ja adjektiiviin kylläinen, ja verbin 

ällistyä voi nähdä liittyvän ilmaukseen lyödä ällikällä ja substantiiviin älli. 

Tuohtua taas vertautuu adverbeihin tuohkeissaan ~ tohkeissaan (Räisänen 

1988: 33). Verbeille suivaantua ja suivautua löytyy Lönnrotin sanakirjasta 

suivata ’kyllästyttää’, murteista taas suivaisa ’vaikea, vastuksellinen’. Häm-

mästyä liittynee samaan pesyeeseen kuin hämmentää. 

2.3.2 TA- ja TTA-johtimiset tunneverbit 

Suomen tunneverbien suosikkijohtimet ovat TA ja TTA.31 Näillä johtimilla 

varustettuja tunneverbejä on 96 kaikkiaan 198:sta tunneverbistä eli 48,5 %. 

Syntaktis-semanttisesta verbiluokittelusta lähtien voi todeta, että miltei kaikki 

kokijaobjektiset tunneverbit sisältävät johtimen TA tai TTA, mutta on myös 

 
30 Tosin ihmetellä voi, miksi verbit sydäntyä, sydämistyä ja sydämystyä ovat merkitykseltään juuri 

’suuttua’. Voisivathan ne liittyä melkein mihin tahansa muuhunkin tunteeseen, vrt. sydän syrjällään 

’huolissaan, peloissaan’, sydänsuru, lähellä sydäntä ’läheinen, rakas’. 
31 Johtimien muodot TA ja TTA ovat abstrakteja ja peräisin Kytömäeltä (1977, 1992). TA esiintyy 

pintamuotoina muodoissa -ta-, -tä-, -a-, -ä-, -t- ja 0 ja TTA muodoissa -tta-, -ttä-, -ta-, -tä-. 
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muutama kokijasubjektinen tunneverbi, jonka johtimena on TA. TTA-

johtimiset ovat kaikki kokijaobjektisia. 

TTA-johtimilla johdettujen tunneverbien kantasanat eivät ole kaukana: ne 

ovat enimmäkseen U-johtimisia tunneverbejä (ällistyä > ällistyttää). Näiden 

lisäksi on myös nomineista johdettuja TTA-johtimisia tunneverbejä (esim. 

harmittaa, potuttaa). Tiettyjen verbien kohdalla kantasanaa ja johtosuuntaa ei 

ole helppo määrittää (esim. inho : inhota : inhottaa) eikä myöskään sitä, onko 

johtimena TA vai TTA, siksi käsittelenkin yhtenä ryhmänä ”ttA-loppuiset ver-

bit”. Muutaman verbin johdin on yhdysjohdin sTA (innostaa). 

 

TA-johtimellisia kokijasubjektisia verbejä ovat 

himota, hävetä, inhota, innota, kammota, pelätä, raivota, rakastaa, vihata 

TA-johtimellisia kokijaobjektisia verbejä ovat 

ahdistaa, hurjistaa, hurmata, innostaa, kauhistaa, kiinnostaa, masentaa 

ttA-loppuisia tunneverbejä ovat 

ellottaa, haltioittaa, harmittaa, hatuttaa, hermostuttaa, himottaa, hirvittää, hullaan-

nuttaa, huolestuttaa, huolettaa, hurjistuttaa, hurmioittaa, huvittaa, häkellyttää, 

hämmästyttää, hätäännyttää, hävettää, hölmistyttää, ihastuttaa, ihmetyttää, ikävys-

tyttää, ilahduttaa, iljettää, ilostuttaa, inhottaa, innoittaa, innostuttaa, järkyttää, ka-

duttaa, kainostuttaa, kammottaa, katkeroittaa, kauhistuttaa, keljuttaa, kenkuttaa, 

kiinnostuttaa, kiivastuttaa, kimmastuttaa, kimpaannuttaa, kismittää, kiukuttaa, 

kummastuttaa, kyllästyttää, kylläännyttää, liikuttaa, miellyttää, murehduttaa, no-

lostuttaa, nolottaa, närkästyttää, pahastuttaa, pelottaa, pelästyttää, pitkästyttää, po-

tuttaa, pöyristyttää, raivostuttaa, riemastuttaa, sapettaa, surettaa, suututtaa, säikyt-

tää, säikähdyttää, säikäyttää, säälittää, tulistuttaa, tuskaannuttaa, tuskastuttaa, 

tyrmistyttää, työlästyttää, ujostuttaa, vihastuttaa, vihoittaa, vimmastuttaa, vituttaa, 

yllättää, äimistyttää, äkämystyttää, ällistyttää, ällöttää, ärsyttää 

TA- ja TTA-johtimisia verbejä on suomen kielessä yleensäkin erittäin run-

saasti. Johtimilla TA ja TTA voidaan kummallakin johtaa verbejä niin nomi-

neista kuin verbeistäkin. 

Denominaalisena TA-johdin on yleismerkityksinen nominin verbistin. 

Merkitykseltään denominaaliset TA-johdokset ovat moninaisia: statusjohdok-

sia (paimentaa, inhota, savuta, vaahdota), suhtautumisjohdoksia (rakastaa), 

muutosjohdoksia (erota, lahota), kausatiiveja (mustata, rikastaa, saveta, 

haudata, aidata, juoruta, verhota) ja instrumentatiiveja (aurata, porata). 

Merkitys siis vaihtelee runsaasti kantanominin mukaan, kuten yleensäkin 

denominaalisten verbien kohdalla on tapana. Johtimella itsellään on siis hy-



 

 

 

79 

vin skemaattinen merkitys. Sillä johdetut kausatiiviverbit (Hakulisen termein 

instruktiivit) ovat usein a-loppuisista nomineista johdettuja. 

Johtimella TTA johdetut denominaaliset verbijohdokset eivät ole niin mo-

nimerkityksisiä kuin johtimella TA johdetut. Denominaaliset TTA-johdokset 

ovat kausatiivisia (verottaa, löylyttää, myrkyttää, lasittaa, jauhottaa) ja inst-

rumentatiivisia (puukottaa). 

Nykykielessä TA-johdin on lievästi produktiivinen nomineista verbejä joh-

dettaessa ja hyvin produktiivinen lainaverbeissä (esim. skarpata, rokata) 

(Räisänen 1987). Johdin TTA on taas produktiivinen kausatiivijohdin sekä 

denominaalisesti että deverbaalisesti. 

2.3.2.1 TA-johtimiset tunneverbit 

Kokijasubjektisista ei-inkoatiivisista tunneverbeistä suurin morfologinen 

ryhmä on TA-johtimiset. 18:sta tällaisesta verbistä niitä on puolet eli yhdek-

sän. Ne ovat yhtä lukuun ottamatta kaikki denominaalisia. Ainoa kantasanat-

tomaksi jäävä on pelätä. Se onkin vanha jo suomalais-ugrilaiselta kaudelta 

periytyvä sana. Näiden statiivisten tunneverbien kantasanat ovat tunnetta 

merkitseviä substantiiveja tähän tapaan: vihata (<viha), himota (<himo), in-

nota (<into), kammota (<kammo), inhota (<inho), hävetä (<häpeä), raivota 

(<raivo), rakastaa (<rakas). Kytömäen luokituksessa muut paitsi rakastaa 

ovat statusjohdoksia. Koska verbin rakastaa kantanomini on adjektiivi, ja sen 

parafraasiksi tulee ’kokea, että Y on rakas’, Kytömäki pitää sitä suhtautumis-

johdoksena (1977: 118). 

Muunlaisia denominaalisia TA-johtimisia tunneverbejä on vähän. Niitä 

ovat kokijaobjektisista ahdistaa (<ahdas) ja hurmata (<hurma). Ahdistaa-

verbin tunnemerkitys on metaforinen. Morfologisesti ja konkreettisen merki-

tyksensä suhteen se vertautuu sellaisiin verbeihin kuin puhdistaa, kirkastaa. 

Yhdysjohtimella sTA johdettuja denominaalisia tunneverbejä ovat innos-

taa (<into), hurjistaa (<hurja), kauhistaa (<kauhea) ja kiinnostaa (<kiinni, 

kiinteä). Kiinnostaa on oppitekoinen, V. Saukkolan ehdottama vuonna 1924 

(L. Hakulinen 2000: 472). sTA-johdin on tunneverbeissä harvinainen, mutta 

muuten kyllä tavallinen (esim. savustaa, varmistaa, supistaa). Yhdysjohti-

mella nTA on muodostettu masentaa < masea ’alakuloinen, apea’. 
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2.3.2.2 Kokijaobjektiset ttA-loppuiset32 tunneverbit 

Kokijaobjektisia ttA-loppuisia tunneverbejä on neljänlaisia. On denominaali-

sia (harmittaa, sapettaa), deverbaalisia (surettaa, hämmästyttää, kyllästyt-

tää), kantasanattomia (kismittää, ellottaa, ällöttää, yllättää) sekä sellaisia, 

jotka voisivat olla yhtä hyvin deverbaaleja kuin denominaalejakin (inhottaa < 

inhota, inho). 

Käsittelen kokijaobjektisista ttA-loppuisista tunneverbeistä ensin selvät 

denominaalit, sitten selvät deverbaalit ja lopuksi inhottaa-tyyppiset verbit. 

2.3.2.2.1 Kokijaobjektiset denominaaliset TTA-johtimiset tunneverbit 

TTA-johtimisista tunneverbeistä denominaalisia ovat: 

haltioittaa (<haltia), harmittaa (<harmi), hatuttaa (<hattu), huolettaa (<huoli), 

hurmioittaa (<hurmio), huvittaa (<huvi), innoittaa (<into), katkeroittaa (<katkera), 

keljuttaa (<kelju), kenkuttaa (<kenkku), kiukuttaa (<kiukku), nolottaa (<nolo), pe-

lottaa (<pelko), potuttaa (<pottu), sapettaa (<sappi), vihoittaa (<viha), vituttaa 

(<vittu) 

Synkronisesta näkökulmasta katsottuna nämä verbit on johdettu (i)TTA-

johtimella nomineista. Vaihtoehtoisen selityksen näiden verbien synnylle tar-

joaa L. Hakulinen (2000). Hänen mukaansa on mahdollista, että ne ovat syn-

tyneet analogisesti. Hänen mukaansa olisi käynyt niin, että sellaisten verbien 

kuin inhottaa, haluttaa jne. kantasanaksi tajutaan ja on tajuttu substantiivi 

inho ja halu ja johtimeksi TTA, vaikka kyse on ollut alun perin t-vartaloisista 

verbeistä TA-johtimella johdetuista verbeistä (siis inhota > inhottaa) (mts. 

268, 292). Näin on sitten analogisesti johdettu substantiiveista vero, löyly, 

harmi, sappi yms. verbit verottaa, löylyttää, harmittaa, sapettaa jne. Nyky-

ään Hakulisen kuvaamasta ilmiöstä käytetään termiä korrelaatiojohto. Seu-

raavassa taulukon muodossa hänen käsityksensä johtosuhteista. 

 

Ensin on ollut seuraavia derivaatiosarjoja: 

 pudota >  pudottaa 

 hävitä > hävittää 

inho >  inhota >  inhottaa 

halu >  haluta >  haluttaa 

 

 
32 Käytän ilmausta ttA-loppuinen, koska on esitetty käsityksiä, että toisinaan on kyse TTA-
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Sitten on analogisesti johdettu myös näin: 

 

harmi  > harmittaa 

sappi  > sapettaa 

löyly  > löylyttää 

vero  > verottaa 

Hakulisen (2000: 268) mukaan ”raja tällaisten analogisten, sekundaari-

tt:llisten kausatiivien ja mahdollisesti alkuperäisen -tta-, -ttä-johtimen sisäl-

tävien kausatiivien välillä on toistaiseksi, erikoistutkimusten puuttuessa, ai-

van epäselvä. Joka tapauksessa näyttää varmalta, että hyvin suuri osa nykyi-

sin tt:llisistä kausatiiviverbeistämme on välittömästi tai välillisesti johtimel-

taan yksinäis-t:llistä alkuperää.” Näistä johtosuhteista enemmän tuonnempa-

na. 

Olipa historiallinen kehityskulku mikä hyvänsä, korrelaatio inho : inhot-

taa, harmi : harmittaa on nykykielessä olemassa, ja sen perusteella muodos-

tetaan jatkuvasti uusia verbejä. Tätä voitaisiin sanoa korrelaatiojohdoksi tai 

sitten katsoa, että vaikka alun perin ei olisikaan ollut olemassa denominaalis-

ta TTA-johdinta, sellainen on syntynyt, ja nykyään se on produktiivisesti käy-

tetty johdin. Sen avulla muodostetaan esim. uusia harmitusta ilmaisevia koki-

jaobjektisia tunneverbejä, kuten hatuttaa, potuttaa ja ketuttaa. Samoin tietysti 

muodostetaan monia muitakin tavallisia agenttisubjektisia kausatiivisia ver-

bejä, kuten monottaa, linkittää, reitittää, tykittää ja lumettaa. 

2.3.2.2.2 Kokijaobjektiset deverbaalit TTA-johtimiset tunneverbit 

Kiistatta TTA-johtimella johdettuja deverbaaleja verbejä ovat surettaa (<sur-

ra), kaduttaa (<katua) ja säälittää (<sääliä). Samoin kaikki UTTA-johtimiset 

tunneverbit ovat deverbaaleja: edellä käsiteltyjen U-johdosten edelleenjoh-

doksia. Merkitykseltään nämä verbijohdokset ovat kausatiivisia. Kantaverbit 

ovat tunneverbejä.   

 Deverbaaleja TTA-johtimella johdettuja kausatiiviverbejä ovat myös 

verbit liikuttaa (<liikkua) ja järkyttää (<järkkyä), mutta niiden kantaverbit 

eivät ole merkitykseltään tunneverbejä, vaan konkreettisia sijainnin- tai ti-

 
johtimesta, toisinaan taas TA-johtimesta. 



 

 

 

82 

lanmuutosverbejä. Näiden kausatiiviverbien yksi merkitys on metaforisesti 

syntynyt mentaalisen tilanmuutoksen merkitys.33 

Kutakuinkin jokaisen inkoatiivisen tunneverbin voi kausatiivistaa TTA-

johtimella. Niinpä UTTA-johtimisia tunneverbejä on paljon (49). Ne ovat 

seuraavat: 

hermostuttaa, hullaannuttaa, huolestuttaa, hurjistuttaa, häkellyttää, hämmästyttää, 

hätäännyttää, hölmistyttää, ihastuttaa, ihmetyttää, ikävystyttää, ilahduttaa, ilostut-

taa, innostuttaa, kainostuttaa, kauhistuttaa, kiinnostuttaa, kiivastuttaa, kimmastut-

taa, kimpaannuttaa, kummastuttaa, kyllästyttää, kylläännyttää, miellyttää, mureh-

duttaa, nolostuttaa, närkästyttää, pahastuttaa, pelästyttää, pitkästyttää, pöyristyt-

tää, raivostuttaa, riemastuttaa, suututtaa, säikyttää, säikähdyttää, säikäyttää, tulis-

tuttaa, tuskaannuttaa, tuskastuttaa, tyrmistyttää, työlästyttää, ujostuttaa, vihastut-

taa, vimmastuttaa, äimistyttää, äkämystyttää, ällistyttää, ärsyttää 

Poikkeuksellisia tässä luettelossa ovat verbit ihmetyttää, murehduttaa, ärsyt-

tää, kainostuttaa, pöyristyttää, ujostuttaa. Niiltä tuntuisi puuttuvan nykykie-

lestä U-johtiminen kantaverbi, joka kaikilla muilla luettelon verbeillä on. 

Kolmitavuisten denominaalisten U-johtimisten verbien ja niiden kausatii-

vikorrelaattien suhde on yleensä tyyppiä kaunistua : kaunistaa, hidastua : hi-

dastaa, jäsentyä : jäsentää, avartua : avartaa, itsenäistyä : itsenäistää, lai-

mentua : laimentaa, käynnistyä : käynnistää, kiristyä : kiristää, kovettua : 

kovettaa, hapettua : hapettaa, sijoittua : sijoittaa. Nämä voidaan hahmottaa 

joko niin, että U-johtiminen verbi on johdettu kausatiivista tai että molemmat 

on johdettu nominista. Tällainen korrelaatio vallitsee joidenkin tunneverbien-

kin välillä, esim. innostua : innostaa, ahdistaa : ahdistua, mutta se ei ole ko-

vin yleinen tunneverbeissä. 

Suurin osa U-johtimiseen tunneverbiin johtosuhteessa olevista TTA-

johtimisista tunneverbeistä on kuitenkin -UTTA-johtimisia, kuten edellä ole-

vasta luettelosta huomataan. Tämä on tyypillistä nimenomaan tunneverbeille. 

Yleensähän kolmitavuisiin sTU, (V)VNTU ja AHTU-johdoksiin ei enää lisätä 

TTA-johdinta. (T)TA-johtimella kausatiivistetut deverbaalit verbit ovat yleen-

sä tyyppiä elättää (<elää), kuljettaa (<kulkea), syöttää (<syödä), helistää 

(<helistä) jne. Niiden kantaverbi on siis yleensä johtamaton perusverbi. 

Denominaalisista verbijohdoksista ainoastaan NE-johtimisia tavataan kau-

satiivistaa: huonontaa (<huonota), syventää (<syvetä). 

 
33Liikuttaa-verbin käyttö mielenliikutuksen merkityksessä on L. Hakulisen (2000: 277) mukaan 

käännöslaina. 
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Miksi juuri tunneverbeissä on UTTA-johtimisia? Seuraavalla pohdiskelulla 

etsin syytä tähän. Yleensähän nominista johdettu STA-johdos on merkityksel-

tään ’tehdä nominiksi’ ja vastaava STU-johdos ’tulla nominiksi’. Esim. liu-

kastaa ’tehdä liukkaaksi’ : liukastua ’tulla liukkaaksi’, itsenäistää ’tehdä it-

senäiseksi’ : itsenäistyä ’tulla itsenäiseksi’ jne. Mutta jos STU-verbin merki-

tys ei olekaan suoraan osiensa summa (’tulla nominiksi’) vaan se on 

idiomaattistunut (leksikaalistunut), sen kausatiivivastinetta ei voikaan suo-

raan johtaa nominista vaan se on johdettava STU-johdoksesta. Hyvä esimerk-

kitapaus on verbi liukastua. Sillä on kaksi merkitystä 1. ’tulla liukkaaksi’ ja 

2. ’kaatua, kompastua kulkupinnan liukkauden johdosta’. Näistä jälkimmäi-

nen merkitys on enemmän kuin osiensa summa: se on metonyyminen laajen-

nus merkitykseen. Liukastua-verbillä on myös kaksi kausatiivikorrelaattia: 

liukastaa ja liukastuttaa. Toinen niistä on kausatiivivastine liukastua-verbin 

toiselle merkitykselle ja toinen toiselle. Liukastaa on ’tehdä liukkaaksi’, siis 

suora denominaalinen johdos adjektiivista liukas. Liukastuttaa on taas johdos 

verbistä liukastua ja vieläpä sen kaatumismerkityksestä. Jos STU-johtimisella 

verbillä ei tunnu olevan selvää nominikantaa, kuten esim. verbeillä kompas-

tua ja lakastua, sen kausatiivikorrelaatti on johdettu STU-johdoksesta: kom-

pastuttaa, lakastuttaa. Tämä kertoo myös muutos- ja kausatiivijohdosten iäs-

tä: ensin oli muutosjohdos, josta on johdettu kausatiivi. 

U- ja UTTA-johtimisten tunneverbien suhde on juuri tällainen liukastua : 

liukastuttaa-tyyppinen. U-johtimisten tunneverbien merkityshän ei useinkaan 

ole osiensa summa. Siksipä niiden kausatiivikorrelaattikaan ei ole suoraan 

nominikannasta johdettu (siis ei pitkästää vaan pitkästyttää, ei pahastaa vaan 

pahastuttaa), vaan se on johdettu idiomaattistuneesta U-johdoksesta. Joilla-

kin niistä ei myöskään ole nykykielestä tunnistettavaa kantasanaa (ällistyä). 

Näin siis muiden verbien kohdalla poikkeuksellinen denominaalisesta U-

johdoksesta johdettu kausatiiviverbi (tyyppiä nomini+stUttaa) onkin tunne-

verbien kohdalla tyypillinen kausatiiviverbi. 

2.3.2.2.3 Kokijaobjektiset TTA-johtimiset tunneverbit, joille löytyy 

sekä nomini- että verbikorrelaatti 

Seuraaville kokijaobjektisille TTA-johtimisille tunneverbeille löytyy korre-

laatiksi sekä verbi että substantiivi: himottaa (<himota, himo), hirvittää 

(<hirvetä, hirveä), hävettää (<hävetä, häpeä), iljettää (<iljetä, ilkeä), inhot-

taa (<inhota, inho), kammottaa (<kammota, kammo). 
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Tällaisten korrelaatiosarjojen (ero : erota : erottaa, inho : inhota : inhot-

taa) keskinäisistä johtosuhteista on esitetty eri näkemyksiä. L. Hakulisen 

mukaan verbien erota ja erottaa syntyhistoria on seuraava. Ensin ero-

substantiivista johdettiin refleksiivisellä *TA-johtimella verbi erota, jonka 

merkitys oli translatiivinen ’syntyä ero’, ja siihen vielä lisättiin kausatiivinen 

*TA-johdin ja saatiin erottaa-verbi, jonka merkitys oli ’panna eroamaan’. 

Vastaava historia olisi myös pareilla kohota : kohottaa, lahota : lahottaa jne. 

Olisi siis ollut kaksi *TA-johdinta, refleksiivinen ja kausatiivinen. Tämä L. 

Hakulisen (2000: 281–282, 287–292) käsitys perustuu Postin (1961) ajatuk-

siin. 

Toisaalta verbit, kuten aurata ja inhota, jotka eivät ole merkitykseltään 

translatiivisia, on taas johdettu substantiiveista aura ja inho kausatiivisella 

TA-johtimella. Verbi inhottaa on sitten edelleen kausatiivistettu kausatiivisel-

la TA-johtimella. (Hakulinen 2000: 287–292) 

Lehtinen (1984: 11–14) haluaa taas argumentoida sitä vastaan, että kan-

tasuomessa olisi ollut *TA-asuinen refleksiivijohdin. Hän esittää, että hellitä, 

levitä, selvitä -tyyppisten verbien translatiivinen merkitys ei johdu TA-

johtimesta, niin kuin aiemmin on arveltu, vaan ”miinus-kausatiivisuudesta”: 

ne ovat retrogradisia johdoksia verbeistä hellittää, levittää, selvittää. Kun yk-

si t on jätetty pois, kausatiivisuus on pudonnut merkityksestä ja jäljelle on 

jäänyt translatiivisuus. Muuten verbien levitä jne. kannan i on mahdoton se-

littää. Sellaiset verbit kuin pudota ja hajota ovat voineet syntyä samoin (siis 

verbeistä pudottaa ja hajottaa), mutta sitä ei voi pitävästi todistaa. 

Lehtisen takaperoisjohtohypoteesi johtuu siis tarpeesta selittää sellaisten 

TA-johtimisten verbien kuin levitä, selvitä jne. merkityksen translatiivisuus. 

Kuten tiedämme, kaikki denominaaliset TA-johtimiset verbit eivät kuitenkaan 

ole merkitykseltään translatiivisia (Kytömäen termein muutosjohdoksia). 

Esimerkeiksi käyvät verbit vaahdota, sairastaa, meluta, raivota ja inhota. 

Myös TA-johtimiset tunneverbit kuuluvat näihin ei-translatiivisiin. Korrelaa-

tiosarjan tyyppiä inho : inhota : inhottaa (jossa siis TA-johdos ei ole transla-

tiivinen) keskinäiset johtosuhteet voisivat olla siis inhota → inhottaa tai ta-

kaperoisesti inhottaa → inhota. 

Kolmas looginen vaihtoehto olisi, että sekä inhottaa että inhota on mo-

lemmat johdettu suoraan substantiivista, ja luulenkin asian olevan näin ei-

translatiivisen inhottaa-tyyppisten tunneverbien kohdalla. Olipa nykyisten 

tunneverbijohdosten alkuperäinen syntytapa mikä tahansa, nykykielen korre-
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laatiosuhteet sinänsä riittävät synnyttämään uusia johdoksia. Koska meillä on 

inho : inhottaa, syntyy myös harmi : harmittaa, pottu : potuttaa jne. 

2.3.3 Kokoavaa tarkastelua 

Tunneverbit ovat siis useimmiten johdoksia eivätkä johtamattomia perussa-

noja. Tunneverbien yleisimmät morfologiset rakennemallit ovat seuraavat. 

Suosituin rakennemalli on NOMINI+STU (innostua, harmistua, raivostua). 

Tämä mallin toteuttajia on 65. Nämä inkoatiiviset verbit ovat useimmiten 

denominaalisia: ne on tyypillisesti johdettu joko tunnemerkityksisestä nomi-

nista kuten raivostua (<raivo), nolostua (<nolo), harmistua (<harmi). 

Seuraavaksi eniten, eli 49, on edellisen tyyppisten verbien kausatiivistuk-

sia, jotka toteuttavat rakenteen INKOATIIVINEN TUNNEVERBI+TTA (in-

nostuttaa, kyllästyttää, kummastuttaa) 

Kolmanneksi yleisin on malli NOMINI+(I)TTA (inhottaa, harmittaa, po-

tuttaa, nolottaa, inhottaa). Tällaisia verbejä on 23. Nämä myös yleensä ”kau-

satiivisten” luokkaan lasketut verbit ovatkin siis denominaalisia, eivätkä ko-

kijasubjektisten vastineittensa kausatiivistuksia (pelätä, inhota jne.). 

Neljäs selvä tunneverbeille tyypillinen rakenne on NOMINI+TA (inhota, 

raivota). Nämä ovat transitiivisia kokijasubjektisia verbejä. Niitä on 10. 198 

tunneverbistä 147 on edellä lueteltujen rakenteiden toteumia. 

Edellä käsitellyt inkoatiiviset (U-johtimiset) ja kausatiiviset ((t)tA-

johtimiset) rakennemallit ovat tyypillisiä juuri tunneverbeille. Ensinnäkin 

tarvitaan U-johtiminen tunnetilan tahatonta muutosta ilmaiseva verbi (kylläs-

tyä, innostua). Sitten siitä kausatiivistetaan UTTA-johtiminen verbit tyyppiä 

kyllästyttää. Se kertoo juuri kausatiivistamisen keskeisyydestä tunneverbien 

keskuudessa: ei-kausatiivisista verbeistä tyyppiä kyllästyä, innostua tarvitaan 

kausatiivistus, koska sellaisia tunneverbejä tarvitaan, joiden kokija on asettuu 

kontrolloimattomaksi, protopatientin piiriin kuuluvaksi, siis objektiksi. Näi-

den lisäksi tarvitaan statiivinen muutosta sisältämätön verbi, jonka kokija ei 

ole subjekti. Tällaisia verbejä ovat sitten verbit tyyppiä harmittaa ja huvittaa. 

2.4 Tunneverbit ja tunteiden semanttinen kenttä 

Edellä on käsitelty keskeisten tunneverbien syntaksia, lausesemantiikkaa, 

keskinäisiä johtosuhteita sekä morfologiaa. Tässä luvussa tarkastelen sitä, 

missä suhteessa tunneverbit ovat tunteiden semanttiseen kenttään. Selvittelen 
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siis sitä, mille tunteille suomen kielessä on verbejä. Mille on paljon ja mille 

vähän? Mistä erot verbien määrässä kertovat? 

Asiaa voisi selvittää niin, että alkaisi tarkastella verbistöä vaikkapa muu-

taman perustunteen luettelosta lähtien: voiko verbit luokitella noihin tunneka-

tegorioihin ja mihin kategoriaan tulisi monia ja mihin harvoja verbejä? Koska 

tunteiden tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen perustunteista, en itse-

kään halua olettaa tunteita kulttuurista ja kielestä riippumattomiksi. Siksi läh-

den liikkeelle itse sanoista ja niiden merkityksistä: olen ryhmitellyt aineistoni 

verbit (itse asiassa samakantaisten verbien pesyeet) merkityksen läheisyyden 

perusteella ryhmiin.34 

Näin syntyneiden ryhmien rajat eivät ole tarkat vaan liukuvat, ja moni ver-

bi kuuluu moneenkin ryhmään. Lisäksi on tietysti verbejä, joille ei tunnu löy-

tyvän lähimerkityksisiä verbejä eli selvää ryhmää ei muodostu (esim. verbi-

parille sääliä – säälittää ei tunnu löytyvän muita lähimerkityksisiä verbejä). 

Käsittelen seuraavaksi oman intuitioni avulla löytämäni ryhmät. Jos ryh-

mässä on vähintään kymmenen verbiä, uskaltaudun sanomaan myös jotain 

syntaktis-semanttisten verbityyppien jakaumasta. Ensin käsittelen negatiiviset 

tunteet ja sitten positiiviset. 

2.4.1 Tunneverbien verbilähtöinen semanttinen ryhmittely 

Aloitan negatiivisista tunteista. Ensimmäinen ryhmän verbejä nimitän pel-

käämisverbeiksi. Siihen olen sijoittanut seuraavat 23 verbiä. 

 
34 Olen jättänyt tarkastelun ulkopuolelle verbit, jotka ovat vain toisten tunneverbien morfologisia 

variantteja ja samalla täydellisiä synonyymeja. Synonyymeina keskenään pidän tässä yhteydessä 

sellaisia verbejä, joilla on sama kanta ja siihen liitettynä samamerkityksinen johdin. Esim. kun mu-

kana on ilahtua, ilostua on sitten jätetty pois ja aivan samoin suivaantua on mukana, mutta suivautua 

ei ole. Tämä menettely on käytössä siitä syystä, ettei morfologinen variaatio paisuttaisi lukuja. Näin 

eri tunteiden verbimäärät ovat paremmin vertailukelpoisia. 
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Taulukko 10. Pelkäämisverbit 

statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivinen kausatiivinen 

pelätä pelottaa pelästyä pelästyttää 

kammota kammottaa   

 huolettaa huolestua huolestuttaa 

 hirvittää   

 kauhistaa kauhistua kauhistuttaa  

  hermostua hermostuttaa 

  järkyttyä järkyttää 

  hätääntyä hätäännyttää 

  säikkyä säikyttää 

  säikähtää säikäyttää 

2 5 8 8 Yht. 23 

Kuten taulukosta näkyy, pelkäämisverbejä on kaikkia muita semanttis-

syntaktisia tyyppejä paitsi toiminnallisia. Eniten on inkoatiivisia ja niihin 

suhteessa olevia kausatiivisia verbejä. Pelkääminen näyttäytyy verbien valos-

sa sekä pysyvähköltä asenteenomaiselta tunteelta (pelätä) että tunteelta, joka 

syntyy jonkin ulkopuolisen aiheuttamana (pelästyä – pelästyttää). 

Seuraavat verbit ovat vihan ja suuttumuksen verbejä. Niitä on kokonaista 

53 verbiä. 

Taulukko 11. Vihan ja suuttumuksen verbit35 

statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivi kausatiivinen toiminnallinen 

vihata vihoittaa vihastua vihastuttaa  

 harmittaa harmistua   

 kiukuttaa kiukustua   

 vituttaa vittuuntua   

 hatuttaa     

 keljuttaa    

 kenkuttaa    

 kismittää    

 potuttaa    

 sapettaa    

 pänniä    

 risoa    

 korveta    

  hurjistua hurjistuttaa  

  raivostua raivostuttaa raivota 

  kimpaantua kimpaannuttaa  

  suuttua suututtaa   

 
35 Synonyymeina on poistettu kimmastua, (kimpaantua-verbin synonyymi), kimmastuttaa (kimpaan-

nuttaa), tuskaantua (tuskastua), tuskaannuttaa (tuskastuttaa), suivautua (suivaantua), sydämystyä, 

sydäntyä (sydämistyä), ärsyyntyä (ärtyä). 
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statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivi kausatiivinen toiminnallinen 

  kiivastua kiivastuttaa  

  närkästyä närkästyttää  

  tulistua tulistuttaa  

  tuskastua tuskastuttaa  

  vimmastua vimmastuttaa  

  äkämystyä äkämystyttää  

  ärtyä ärsyttää  

  hikeentyä   

  julmistua   

  kyrpiintyä   

  pikaistua   

  piruuntua   

  sisuuntua   

  suivaantua   

  sydämistyä   

  tuohtua   

  äkääntyä   

1 13 25 13 1 Yht. 

53 

Nämä verbit, joita on huomattavan paljon, painottuvat erittäin voimakkaasti 

inkoatiivisiin ja kausatiivisiin verbeihin. Statiivisia kokijasubjektisia on vain 

vihata.36 Kokijaobjektisia on puolestaan monta: sapettaa, kenkuttaa, kismit-

tää. Monet näistä verbeistä ovat aika nuoria ja uusia syntyy varmasti koko 

ajan. Tämä on selvä attraktiokeskus. 

Seuraavaksi lueteltavissa verbiryhmissä on alle kymmenen verbiä kussa-

kin. Niitä ovat seuraavat: 

Taulukko 12. Inhoamisverbit 

statiivinen tunnekausatiivi 

kammota kammottaa 

inhota inhottaa 

 ellottaa 

 ällöttää 

 iljettää 

2 5 Yht. 7 

Taulukko 13. Suremisverbit 

statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivinen kausatiivinen 

 
36 Viha ja suuttumus eivät toki ole identtisiä tunteita. Verbi vihata on kuitenkin mukana tässä ver-

biryhmässä, koska se on johtosuhteessa sellaisiin sanoihin kuin vihainen, vihoittaa, vihastua ja vi-

hastuttaa, jotka taas liittyvät ennemminkin suuttumukseen 
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statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivinen kausatiivinen 

murehtia murehduttaa   

surra surettaa   

  apeutua  

  masentua masentaa Yht. 7 

Taulukko 14. Häpeämisverbit 

statiivinen tunnekausatiivi inkoatiivi kausatiivi 

hävetä hävettää   

 nolottaa nolostua nolostuttaa 

  vaivaantua  

  kiusaantua  

 ujostuttaa   

 kainostuttaa   

1 4 3 1 Yht. 9 

Taulukkojen 12, 13 ja 14 verbejä yhdistää se, että kaikissa on pysyvää 

asennetta ilmaiseva verbi (inhota, surra, hävetä) sekä sen tunnekausatiivinen 

vastine (inhottaa, surettaa, hävettää). Sen lisäksi saattaa olla myös tunnetilan 

alkamista ja sen aiheuttamista ilmaisevia verbejä (nolostua – nolostuttaa). 

Seuraavissa verbiryhmissä statiivisia pysyvää tunneasennetta ilmaisevia 

verbejä ei ole, vaan kaikki esittävät tunteen äkillisesti alkavana ja ulkopuoli-

sen aiheuttamana. 

Tällaisia ovat ensiksikin järkytys- ja hämmästysverbit. Niitä on 22 (viisi 

niistä esiintyy myös pelkäämisverbeissä) taulukossa 15. 
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Taulukko 15. Järkytys- ja hämmästysverbit 

inkoatiivi kausatiivi 

kauhistua kauhistuttaa, 

kauhistaa 

järkyttyä järkyttää 

yllättyä yllättää 

hämmästyä hämmästyttää 

hölmistyä hölmistyttää 

kummastua kummastuttaa 

tyrmistyä tyrmistyttää 

äimistyä äimistyttää 

ällistyä ällistyttää 

pöllämystyä  

 ihmetyttää 

 pöyristyttää 

10 12 Yht. 22 

Myös pahastuminen, ikävystyminen ja hämmentyminen ovat verbien valossa 

muutoksia, jonka jokin ulkopuolinen aiheuttaa. Ne ovat taulukoissa 16, 17 ja 

18. 

Taulukko 16. Pahastumisverbit 

inkoatiivi kausatiivinen 

katkeroitua katkeroittaa 

loukkaantua loukata 

pahastua pahastuttaa 

suuttua suututtaa 

4 4 Yht. 8 

Taulukko 17. Ikävystymisverbit 

tunnekausatiivi inkoatiivi kausatiivi 

 ikävystyä ikävystyttää 

 kyllästyä kyllästyttää 

 pitkästyä pitkästyttää 

tympäistä tympääntyä  

1 4 3 Yht. 8 

Taulukko 18. Hämmennysverbit 

inkoatiivi kausatiivi 

hämmentyä hämmentää 

häkeltyä häkellyttää 

2 2 Yht. 4 
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Sitten erilaisten voimakkaampiin tai lievempiin negatiivisiin tunteisiin liitty-

neiden verbien jälkeen ovat vuorossa positiivissävyiset verbit. Niistä ei muo-

dostu kuin kaksi ryhmää: rakastamisverbit ja iloverbit. Rakastamisverbit il-

maisevat voimakasta positiivista suhtautumista. Tähän ryhmään kuuluisivat 

tietysti myös verbit pitää ja tykätä, jos ne kuuluisivat aineistooni. Rakastami-

nen on asenne (rakastaa), jota ilmaisee vain yksi verbi, mutta tunteen alka-

mista ilmaisemaan on monta verbiä (rakastua, ihastua). 

Taulukko 19. Rakastamisverbit 

statiivi inkoatiivi kausatiivi 

rakastaa rakastua  

 mieltyä miellyttää 

 ihastua ihastuttaa 

 kiintyä  

 pihkaantua  

1 5 2 Yht. 8 

Positiivisista tunteista seuravana ovat iloverbit, joita on kahdeksan.37 Huo-

miota kiinnittää se, että kahdeksan verbin joukossa on kaksi muuten niin har-

vinaista toiminnallista verbiä: iloita ja riemuita. 

Taulukko 20. Iloverbit 

tunnekausatiivi inkoatiivi kausatiivi toiminnallinen 

 ilahtua ilahduttaa iloita 

 riemastua riemastuttaa riemuita 

huvittaa huvittua   

1 3 2 2 Yht. 8 

Viimeinen muodostuva ryhmä on innostuksen ja kiinnostuksen verbit,38 joita 

on 15. Niiden en katso olevan sen paremmin negatiivisia kuin positiivisia-

kaan, vaan neutraaleja tunteita. Ne ovat kaikki inkoatiivisia tai kausatiivisia. 

Innostuneisuus on siis jotakin, joka alkaa (innostua) ja jonka jokin ulkopuoli-

nen aiheuttaa (innostaa). 

 
37 Synonyymeina on poistettu ilostua (ilahtua) ja ilostuttaa (ilahduttaa). 
38 Synonyymeina on poistettu innoittaa (innostaa) ja innoittua (innostua). 
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Taulukko 21. Innostusverbit 

inkoatiivi kausatiivinen toiminnallinen 

innostua innostaa innota 

kiinnostua kiinnostaa  

haltioitua haltioittaa  

hurmioitua hurmioittaa  

hurmaantua hurmata  

hullaantua hullaannuttaa  

6 6 1 Yht.13 

Tähän mennessä on käsitelty sellaisia verbejä ja verbisarjoja, joita löytyy 

useita lähimerkityksisiä. On myös verbejä ja verbipareja, joille ei löydy lähi-

merkityksisiä verbejä. Ne ovat ahdistua – ahdistaa, sääliä – säälittää, kadeh-

tia, katua – kaduttaa, ikävöidä, pettyä, himota – himoita – himottaa sekä lii-

kuttua – liikuttaa. Säälistä ja kateudesta puhumiseen riittää siis kumpaakin 

kohden kaksi eri verbiä. 

2.4.2 Tunneverbien kertomaa 

Verbit eivät tietenkään ole ainoa tapa puhua suomeksi tunteista. Verbien pe-

rusteella voi todeta, että seuraavat toisistaan eroavat tunteet hahmottuvat: 

pelko, järkytys~hämmästys, suuttumus, mielipaha, inho, suru, häpeä, ikävys-

tyminen, hämmennys, rakkaus, ilo ja innostus. Näille kaikille tunteille löytyy 

ilmaisimeksi enemmän kuin yksi verbi tai verbisarja. Yksi verbi tai verbisarja 

ilmaisee sellaisia tunteita kuin sääli, kateus, katumus, ikävöinti ja pettymys. 

Negatiivinen tunnealue erotellaan selvästikin tarkemmin: sen käsittelyä var-

ten on enemmän erimerkityksisiä verbejä. Kaikkein eniten verbejä on suut-

tumuksen tunteelle. Tämän voisi tulkita niin, että se on kulttuurissamme kes-

keinen tunne tai ainakin tunne, josta puhutaan paljon. Niinpä taajakäyttöisinä 

suuttumukseen ja harmistukseen liittyvät verbit menettävät ilmaisuvoimaan-

sa, niin että kaivataan taas tuoreita ilmauksia. Vanhatkaan eivät jää koko kie-

liyhteisöltä pois käytöstä, joten lopulta monet verbit elävät rinnan. Siksi il-

mauksia on paljon. Runsain mitoin niitä on lueteltu Minkkisen (1999) pro 

gradu -työssä. Näitä ovat esim. juilia, jurppia ja närpiä. 

Useimmista tunteista voidaan puhua pelkästään tai ainakin inkoatiivisilla 

ja kausatiivisilla verbeillä. Nämä tunteet näyttäytyvät (ainakin verbien valos-

sa) sellaisina, että kokija on suhteellisen passiivinen tilanteen osanottaja, jos-

sa jokin ulkopuolinen aiheuttaa tunnetilan muutoksen. Jos aiheuttaja jätetään 

ilmi panematta, käytetään inkoatiivista verbiä, ja jos se pannaan näkyviin, 
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käytetään kausatiivista verbiä. Tällaisia tunteita ovat erityisesti pelko, järky-

tys~hämmästys, suuttumus, paha mieli, ikävystyminen, hämmennys, ilo ja 

innostus. Ne ovat siis seuraavanlaisia: 

Aune pelästyi/ hämmästyi/ suuttui/ raivostui/ pahastui/ kyllästyi/ ilahtui/ innostui. 

Jokin pelästytti/ hämmästytti/ suututti/ raivostutti/ pahastutti/ kyllästytti/ ilahdutti/ 

innostutti Aunea. 

Kokijasubjektiset statiiviset verbit (pelätä, inhota) ovat harvinaisempia, ja 

monista tunteista voidaan puhua ilman niitä. Mitkä tunteet hahmottuvat sitten 

sellaisiksi, että statiivisia verbejä tarvitaan? Sellaisia tunteita näyttävät olevan 

voimakas negatiivinen suhtautuminen jotakin kohtaan, kuten viha ja inho, tai 

positiivinen suhtautuminen, kuten rakkaus ja himo sekä häpeä, sääli ja katu-

mus. Näitä tunteita yhdistää se, että ne ovat (pysyvähköjä) asenteita ja suh-

tautumistapoja jotakin kohtaan, eivät niinkään yhtäkkiä koettuja tunnereakti-

oita. 

Edellä lueteltujen asennetunteiden lisäksi kokijasubjektisia statiivisia ver-

bejä on myös surulla ja pelolla, jotka eivät tunnu niin selvästi asenteilta kuin 

edelliset. Surun ajattelisi olevan negatiivinen tunne, jota tunnetaan jonkin ei-

toivotun tapahtuman johdosta. Samoin pelko tuntuisi olevan tunnereaktio 

jonkin havaitun vaaran johdosta. Tämän takia kokijasubjektiset statiiviset 

verbit surra ja pelätä tuntuvat hieman odotuksenvastaisilta.39 

Negatiivisella tunnealueella on enemmän ilmaisutapoja, ja se ikään kuin 

jaotellaan tarkemmin eri tunteisiin. Onko tämä siis osoitus suomalaisesta ras-

kasmielisyydestä ja taipumuksesta negatiivisiin tunteisiin? Kysymykseen ei 

voi vastata ilman vertailevaa tutkimusta muihin kieliin ja kulttuureihin. Alus-

tavia havaintoja olen tehnyt englannin tunneverbistöstä: myös siellä negatii-

visille tunteille löytyy enemmän ilmaisumuotoja. (Ks. Johnson-Laird & Oat-

ley 1989.) 

Tähän mennessä olen käsitellyt erimerkityksisiä tunneverbejä ja niiden 

määriä. Olennaisempaa kuin lekseemien määrät on kuitenkin niiden esiinty-

mistaajuus. Tunneverbit eivät ole kovin taajaan esiintyviä verbejä. Taajimmin 

ainakin kirjoitetussa suomessa esiintyy verbi pelätä. Muiden tunneverbien 

esiintymätaajuudet ovat huomattavasti alhaisempia. 

 
39 Niiden nyt objektiksi hahmottuva argumentti onkin tunteen kielihistoriallisesti tunteen aiheuttajaa 

ilmaiseva erosijassa oleva NP. 
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3. TUNNEVERBIT KÄYTÖSSÄ 

Tähän mennessä olen tarkastellut 198:aa suomen kielen keskeistä tunneverbiä 

eri kannoilta. Olen kuvannut niitä syntaktisesti, morfologisesti ja hieman se-

manttisestikin. Tarkasteltavana ovat olleet lekseemit. Seuraavaksi siirryn tar-

kastelemaan muutaman lekseemin esiintymiä kirjoitetussa nykysuomessa. 

Niin houkuttelevaa kuin olisikin ollut selvittää kaikkien 198 keskeisen 

tunneverbin käyttöä tekstikorpuksissa, se ei yhden väitöskirjan puitteissa olisi 

ollut mahdollista. Siksi jouduin rajaamaan tarkasteltavien verbien määrää. 

Tarkasteltaviksi verbeiksi olen valinnut ensinnäkin verbit pelätä ja pelot-

taa. Ne kuuluvat merkitykseltään edellisessä luvussa käsiteltyyn pelkäämis-

verbien ryhmään, joka on näkyvillä vielä kerran taulukossa 1. 

Taulukko 1. Pelkäämisverbit 

statiivi tunnekausatiivi inkoatiivi varsinaiskausatiivi 

pelätä pelottaa pelästyä pelästyttää 

kammota kammottaa   

 huolettaa huolestua huolestuttaa 

 hirvittää   

 kauhistaa kauhistua kauhistuttaa  

  hermostua hermostuttaa 

  järkyttyä järkyttää 

  hätääntyä hätäännyttää 

  säikkyä säikyttää 

  säikähtää säikäyttää 

2 5 8 8 Yht. 23 

Verbi pelätä on valittu tarkastelun kohteeksi siksi, että se on tunneverbeistä 

frekventein. Tämän ansiosta esiintymäaineistoa löytyy riittävästi. 

Pelätä on transitiivinen verbi, jonka subjekti on kokija. Se kuuluu syntak-

tis-semanttisessa ryhmityksessä statiivisiin verbeihin, joihin kuuluvat myös 

sellaiset verbit kuin inhota, surra ja rakastaa. Sen merkitykseen ei sisälly 

muutosta vaan se esittää tilanteen jatkuvana. Esimerkkinä pelätä-verbin käy-

töstä on lause (1). 

1. Minä pelkään sitä. 

Kontrastiksi pelätä-verbille olen ottanut tarkastelun kohteeksi myös verbin 

pelottaa, jonka objekti on kokija. Se taas kuuluu syntaktis-semanttisessa ver-

biryhmityksessä kausatiivisiin verbeihin, joihin kuuluvat myös sellaiset verbit 
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kuin kauhistuttaa, raivostuttaa, innostaa, harmittaa, surettaa ja säälittää. Si-

tä voidaan käyttää kahdella tapaa. Ensinnäkin sitä voidaan käyttää transitiivi-

lausekehyksessä, kuten lauseessa (2a). Tällöin siis sanajärjestys on SVO ja 

verbillä on ilmisubjekti. Toinen käyttöyhteys on tunnekausatiivilausekehys, 

kuten lauseessa (2b). Silloin sanajärjestys on OV(S) ja ilmisubjekti puuttuu 

usein. 

2. a. Asia pelottaa heitä. 

b. Minua pelottaa. 

Verbit pelätä ja pelottaa ovat samakantaisia, mutta niitä ei ole johdettu toisis-

taan. 

Näiden kahden verbin lisäksi tarkasteltavana ovat myös verbit hämmästyä, 

ällistyä, kummastua ja äimistyä sekä niiden kausatiivistukset hämmästyttää, 

ällistyttää, kummastuttaa ja äimistyttää. Ne kuuluvat merkitykseltään järky-

tys- ja hämmästysverbeihin. Ne ovat taulukossa 2. 

Taulukko 2. Järkytys- ja hämmästysverbit 

Inkoatiivi Kausatiivit 

kauhistua kauhistuttaa, kauhistaa 

järkyttyä järkyttää 

yllättyä yllättää 

hämmästyä hämmästyttää 

hölmistyä hölmistyttää 

kummastua kummastuttaa 

tyrmistyä tyrmistyttää 

äimistyä äimistyttää 

ällistyä ällistyttää 

pöllämystyä  

 ihmetyttää 

 pöyristyttää 

10 12 Yht. 22 

Koska sekä pelätä että pelottaa ovat tilanteen muuttumattomana esittäviä 

verbejä, hämmästysverbit on valittu tarkasteltaviksi siksi, että saataisiin mu-

kaan myös verbejä, joiden merkitykseen kuuluu muutos. Jotten rajoittuisi 

pelkkiin pelkoverbeihin, halusin ottaa tarkasteltaviksi johonkin muuhun tun-

teeseen kuin pelkoon liittyviä verbejä. 

Verbit hämmästyä, ällistyä, kummastua ja äimistyä ovat intransitiivisia 

verbejä, joiden ainoa pakollinen argumentti kokija on subjekti. Syntaktis-

semanttisessa verbiryhmityksessä ne kuuluvat inkoatiivisiin verbeihin, joihin 

kuuluvat myös raivostua, ilahtua, pelästyä jne. Niiden merkitykseen kuuluu 



   

 

 

97  

siis olennaisena osana muutos: ne ilmaisevat tunnetilan, tässä tapauksessa 

hämmästyksen alkamisen. 

3. a. Hämmästyin asiaa. 

b. Hämmästyin siitä kovasti. 

Kuten esimerkeistä huomataan, ärsyke voi esiintyä joko elatiivissa tai parti-

tiivissa. 

Tarkasteltavana on myös näiden inkoatiivisten verbien kausatiivistukset 

hämmästyttää, ällistyttää, kummastuttaa ja äimistyttää. Ne ovat transitiivisia 

verbejä, joiden subjekti on ärsyke ja objekti kokija. Ne kuuluvat kausatiivisiin 

verbeihin, kuten vaikkapa myös raivostuttaa, yllättää ja ilahduttaa. Niiden 

merkitykseen kuuluu paitsi muutos myös aiheutus. Niitä käytetään enimmäk-

seen transitiivilausekehyksessä, kuten esimerkissä (4). 

4. a. Asia hämmästytti minua. 

b. Hämmästytin opettajan taidoillani. 

Kuten jo on käynyt ilmikin, verbit hämmästyttää, ällistyttää, kummastut-

taa ja äimistyttää ovat säännöllisiä kausatiivistuksia inkoatiivisista vastineis-

taan. Koska hämmästyä–hämmästyttää parista ei yksin löytynyt tarpeeksi ai-

neistoa, piti mukaan ottaa lähimerkityksisiä verbipareja. Näin mukaan tulivat 

ällistyä, äimistyä ja kummastua sekä ällistyttää, äimistyttää sekä kummastut-

taa. 

Näiden kymmenen verbin käyttöä tarkastelen seuraavasti. Ensiksi luon 

katsauksen näiden verbien argumenttirakenteeseen teksteissä (luvussa 3.1). 

Kartoitan, mitä argumentteja verbit aidossa käytössä todella saavat ja missä 

järjestyksessä nämä argumentit ovat. Tarkoituksena on saada yleiskuva näi-

den verbien käytöstä. Kuinka tyypillisiä verbityyppiensä edustajia ne ovat? 

Käytetäänkö verbiä pelottaa enimmäkseen kuten ”tavallista” kausatiivista 

verbiä eli siis transitiivilausekehyksessä, vai onko tunnekausatiivilausekehys 

sen tavallisempi esiintymiskonteksti? Vertailen samalla myös tekstilajeja 

näiden verbien käytön suhteen. 

Sitten siirryn etsimään motivaatiota siihen, että toisinaan käytetään verbiä 

pelätä ja toisinaan taas verbiä pelottaa, tosinaan hämmästyä ja toisinaan 

hämmästyttää, vaikka ne ovat lähimerkityksisiä ja voisivat monissa yhteyk-

sissä korvata toisensa. Etsin tekstistä tekijöitä, jotka panevat valitsemaan kus-

sakin verbin käyttötilanteessa juuri valitun verbin eikä sen lähimerkityksistä 

vaihtoehtoa. Etsin selitystä argumenttien semantiikasta, tekstin informaa-

tiorakenteesta ja lopuksi näkökulmasta (luvut 3.2 ja 3.3). 
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Luvussa 3.4 tarkastelen lauseita ja lausemaisia rakenteita tunneverbien ar-

gumentteina aineiston valossa. 

Verbiesiintymäaineistoni on poimittu tietokonemuodossa olevasta Suomen 

Kuvalehden 1987 koko vuosikerrasta ja sen lisäksi osasta vuosien 1994 ja 

1995 vuosikertaa sekä vuoden 1996 Iltalehdestä ja vuoden 1995 Aamuleh-

destä. (Tarkat tiedot aineistosta ovat liitteessä 1.) Näissä aineistoissa olen 

edennyt mainitussa järjestyksessä niin kauan, että tarpeeksi verbiesiintymiä 

on löytynyt. 

Koska tunneverbit eivät ole kovin frekventtejä, jouduin etsimään ver-

biesiintymiä myös muualta kuin lehtitekstistä. Tällöin käytin Kotimaisten 

kielten tutkimuskeskuksen tietokonemuotoista Klassikkoaineistoa, joka on 

kokoelma 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kotimaista kaunokirjallisuut-

ta (kirjailijoita tässä aineistossa ovat Canth, Pakkala, Aho, Finne, Järnefelt, 

Jotuni, Wilkuna, Linnankoski ja Lehtonen, katso liite 1). Vaikka Klassikko-

aineisto on monen vuosikymmenen, osin jopa yli sadan vuoden takaista, se 

kuuluu kuitenkin samaan kirjakielen kehitysvaiheeseen, nykysuomeen, jota 

yhä elämme. Siinä käytetty kieli poikkeaa muodoiltaan ja perussyntaksiltaan 

lehtitekstiaineiston 1900-luvun loppupuolen suomesta loppujen lopuksi aika 

vähän. Joitakin täydennyspoimintoja olen myös tehnyt uudemmasta kauno-

kirjallisuudesta, kuten Donnerilta, Joensuulta, Kauraselta, Hotakaiselta jne. 

Näistäkin on tarkemmat tiedot liitteessä 1. 

3.1 Pelko- ja hämmästysverbien argumenttirakenteet tekstikorpuksissa 

Tässä luvussa tarkastelen verbien pelätä, pelottaa, hämmästyä, hämmästyt-

tää, ällistyä, ällistyttää, kummastua, kummastuttaa, äimistyä ja äimistyttää 

argumenttirakenteita tekstikorpuksissa. Argumenttirakenteella tarkoitan sitä 

syntaktista ympäristöä, jossa nämä verbit esiintyvät. Tarkastelen sitä, mitä ja 

millaisia argumentteja verbeillä on sekä millainen on niiden lauseiden sana-

järjestys, joissa tarkasteltavana oleva verbi on finiittiverbinä. Tarkoituksena 

on saada kuva siitä, miten näitä verbejä todellisuudessa käytetään. 

Esimerkkejä mainittujen verbien käytöstä on seuraavassa. 

5. a. Eniten pelkään sotaa. (sk87-40) 

b. Puita pelätään kaatuvan sähkölinjoille kasvavan lumikuorman ja tuulen 

vuoksi. (Iltalehti) 

c. Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

d. Uusi velka pelottaa. (Iltalehti) 

e. Se hämmästytti Janiakin. (Angel) 

f. Leino olisi hämmästynyt hirveästi. (sk95-41) 



   

 

 

99  

Lauseessa (5a) pelätä-verbi on yksikön ensimmäisessä persoonassa ja sen ob-

jektina on NP. Lauseessa (5b) samainen verbi onkin passiivissa ja sen objek-

tina on referatiivirakenne, jonka yksi osa on topikaalistettu pelätä-verbin 

edelle. Lauseessa (5c) on käytössä pelottaa-verbi. Vaikka verbi on yksikön 

kolmannessa persoonassa, sillä ei ole subjektia ollenkaan. Objekti on persoo-

napronomini ja se sijaitsee ennen verbiä. Tässä lauseessa verbiä käytetään 

tunnekausatiivilausekehyksessä, josta luvussa 2.1 oli puhe. Lauseessa (5d) 

pelottaa-verbillä on subjekti, muttei ollenkaan objektia. Tämä tapa käyttää 

pelottaa-verbiä kuuluu transitiivilausekehyksen piiriin, tosin ei tyypillisim-

pään sellaiseen, koska lauseesta puuttuu objekti. Lauseiden (5e) ja (5f) häm-

mästyttää ja hämmästyä taas edustavat tavanomaista transitiiviverbin ja in-

transitiiviverbin käyttöä: subjektit ja objektit ovat odotuksenmukaisilla pai-

koillaan. 

Tarkastelen siis syntaktisia perusasioita, kuten onko lauseessa subjekti, ob-

jekti tai mahdollinen rektioadverbiaali vai ei. Ovatko kyseiset lauseenjäsenet 

leksikaalisia NP:itä, pronomineja vai lausemaisia rakenteita? Leksikaalisella 

NP:llä tarkoitan tässä substantiivipääsanaista NP:tä. Lausemaisilla rakenteilla 

tarkoitan että-lauseita, 1. infinitiivejä sekä referatiivirakenteita. Lisäksi tar-

kastelen sitä, missä järjestyksessä nämä argumentit ovat. 

Vertaan tarkasteltavia verbejä toisiinsa sekä siihen, mitä yleensä tiedetään 

intransitiivi- ja transitiiviverbien argumenttirakenteesta teksteissä. Tämä lä-

hestymistapa on samantyyppinen kuin Helasvuon (1997), joka on tarkastellut 

mainittuja seikkoja puhutun kielen lauseista. Keräsin aineistoa alun perin 

Suomen Kuvalehden vuoden 1987 vuosikerrasta ja sitä täydentääkseni tur-

vauduin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ns. klassikkokirjallisuuskor-

pukseen. Kävi ilmi, että tarkastelemieni verbien käyttö oli aika erilaista näis-

sä kahdessa eri aineistossa. Tämä johti minut vertailemaan näitä aineistoja 

näiden verbien käytön suhteen. Tästä lähtien käyttämäni termit lehtiteksti ja 

kaunokirjallinen teksti viittaavat siis näihin kahteen aineistooni. 

Edellä luettelemieni asioiden tarkastelun avulla pyrin saamaan yleiskuvan 

tarkastelun kohteena olevien verbien käyttötavoista tekstissä. Tämä yleiskuva 

toimii pohjana myöhemmälle verbin valinnan motivaation selvittelylle. 

Aineistonani on kunkin verbin kohdalla vähintään muutama kymmen kor-

puksista löytyneitä lauseita, joissa kulloinkin tarkasteltavana oleva verbi on 

finiittiverbinä. Näiden lisäksi mukaan olen kelpuuttanut myös lauseet, joissa 

tutkittava verbi on 1. infinitiivissä verbien alkaa ja ruveta täydennyksenä (ja 

silloinkin ainoastaan jos ne esiintyvät aivan peräjälkeen: alkaa/ruveta + ver-
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bi). Sen sijaan kaikki modaalisia verbejä sisältävät lauseet on jätetty aineiston 

ulkopuolelle, koska yksi verbi lisää lauseessa tekee esimerkiksi sanajärjes-

tyksen tarkastelun tarpeettoman monimutkaiseksi. 

Taulukosta 3 käy ilmi, kuinka monta edellä mainitun kaltaista lausetta, 

joissa on tarkasteltava verbi, aineistosta on löytynyt.1 

Taulukko 3. Tunneverbilliset lauseet 

Verbi kaunokirj lehtiteksti Yht. 

pelätä 405 178 583 

hämmästyä 66 34 100 

ällistyä 30 6 36 

äimistyä 2 4 6 

kummastua 11 0 11 

pelottaa 67 62 129 

hämmästyttää 43 58 101 

ällistyttää 2 8 10 

äimistyttää 0 0 0 

kummastuttaa 16 19 35 

Yht. 642 369 1011 

Kuten taulukosta huomataan, pelätä on huomattavan taajaan käytetty verbi 

muihin verbeihin verrattuna. Verbiä äimistyttää ei löytynyt yhtään kappaletta 

finiittisesti käytettynä. Yleensä kokijasubjektiset verbit ovat taajemmin käy-

tettyjä kuin niiden kokijaobjektiset parit. Tästä tekevät poikkeuksen lehtiteks-

tin hämmästysverbit: niissä kokijaobjektiset (hämmästyttää, kummastuttaa ja 

ällistyttää) ovatkin yleisempiä kuin kokijasubjektiset. 

Näiden verbien käyttöä tarkastellessa kävi ilmi, että lauseista puuttuu san-

gen usein subjekti, objekti tai jopa molemmat. Puuttumistapauksia on monen-

laisia. Ensinnäkin puute voi johtua ellipsistä, kuten seuraavissa tapauksissa: 

6. a. Olihan tämä ollut sisaresta ihmeellistä, mutta sentään mieluistakin, sillä hän 

oli kovin ujo kauppaamaan ja lisäksi (0) pelkäsi rakkeja, joita Helge sanoi 

huviloissa olevan. (Järnefelt_Greeta) 

b. Portilla koulun vahtimestari kummasteli tätä paria ja (0) hämmästyi niin, et-

tä laukaisi pyssyn, jolloin kaikki suolat menivät opettajien kokoushuoneen 

ikkunaan ja särkivät sen. (Finne_Kiljuset) 

c. Ei. Ei hän sitä pelännyt. Inhosi yksityismurhia, mutta ei pelännyt (0:ia). 
(Järnefelt_Veneoja) 

Näissä definiittistä referenttiä ei mainita uudelleen, kun se on ollut juuri 

edellä esillä. Selvien elliptisten, rinnasteisten finiittiverbien nollasubjektien ja 

 
1 Ongelmana oli kaikkien muiden paitsi verbin pelätä kohdalla niiden harvinaisuus. Esim. verbiä 

äimistyä löytyi 6,3 miljoonan saneen lehtitekstikorpuksesta vain 4 kappaletta eikä verbejä kummas-

tua ja äimistyttää löytynyt yhtään kappaletta. 
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-objektien lisäksi definiittiseen referenttiin (yleensä subjektiin ja diskurssin 

topiikkiin) viittaavia nollia on usein useammassakin peräkkäisessä lauseessa 

yhden selvän viittauksen jälkeen kuten seuraavassa. 

7. Hanna meni katsomaan, oliko Jussi kotona. Sielläpä poika arvon istui nyt ka-

marissaan. Tikapuuhun (0) vuoli poikkipuuta, hän oli telmätessään katkaissut 

yhden ja (0) pelkäsi isää. (0) Ei pelännyt juuri, mutta toraa välttääkseen (0) 

tahtoi laittaa kumminkin. (Canth_Kk) 

Tällaisia definiittisiä nollia Seppänen (1998: 116–123) on löytänyt myös 

vapaamuotoisista arkikeskusteluista. Hän nimittää niitä spesifeiksi nolliksi. 

Kalliokoski (1991: 167–169) taas on todennut tällaisia nollia käytettävän 

kaunokirjallisessa tekstissä referoitaessa, kun tavoitellaan puhekielistä sävyä. 

Salminen (2000: 99–104) pitää niitä suorastaan kaunokirjallisuudessa käyte-

tyn vapaan epäsuoran esityksen tunnusmerkkinä. 

Joistakin lauseista puuttuu ärsykeargumentti (subjekti tai objekti), mutta 

kyse ei kuitenkaan ole ellipsistä eikä muutenkaan definiittisestä viittauksesta. 

Tästä on esimerkkejä seuraavissa lauseissa: 

8. a. Ja niin Kiljuset pelkäsivät (0:aa), että istuivat vain vaunussaan eivätkä edes 

huutaneet. (Finne_Kiljuset) 

b. Ruotsalaiset seurasivat tätä kaikkea hyvin vakavina, ehkä heitä vähän pelot-

tikin (0). (sk87-38) 

Näissä ärsykeobjektin tai -subjektin puuttumista voisi ajatella leksikaalis-

pragmaattiseksi, jollaiseksi Vilkuna (1992: 168–169) kutsuu sellaisten transi-

tiivisten verbien kuin syödä ja juoda objektin poisjäännin syytä. Tällöin ar-

gumentti olisi implisiittinen. Näissä lauseissa voisi ajatella olevan kyse siitä, 

että lauseet ilmaisevat kokijan tuntevan pelkoa ilman tarkasti yksilöityä syy-

tä. Toinen tapa tulkita näitä poissa olevia ärsykeargumentteja olisi sellainen, 

että verbiä pelätä voisi toisinaan käyttää myös intransitiivisesessa lause-

kehyksessä, siis siihen tapaan kuin vaikkapa verbejä iloita tai raivota yleensä 

käytetään. Tällöin verbin argumenttirakenteeseen kuuluisi pelkkä kokija, 

mutta ei ärsykettä. Pelottaa-verbin ärsykeargumentiton käyttötapa taas rin-

nastuu tietyssä mielessä sääverbeihin. Aivan kuten voidaan sanoa vain tuulee 

tai sataa ilman mitään tietoa siitä, mikä tuulee tai sataa, voidaan myös sanoa, 

heitä pelottaa ilman pelon aiheuttajan mainitsemista. 

Katson, että joissakin ärsykeargumentin puuttumistapauksissa on kyseessä 

implisiittinen argumentti ja joissakin taas aito intransitiivinen käyttötapa. 

Näiden tapausten erottaminen toisistaan on kuitenkin käytännössä usein 

mahdotonta. 
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Lopulta ovat ns. kadonneen henkilön tapaukset eli geneeriset nollat tai nol-

lapersoonat,2 joita esiintyy tunneverbeistä puhuttaessa juuri kokija-

argumentin paikalla. Tosin kokijasubjektien paikalla ne ovat hyvin harvinai-

sia aineistossani. Pelätä-verbin ja hämmästymisverbien subjektina on genee-

rinen nolla3 itse asiassa vain silloin, kun käytetään sitä-sanaa tai jos-

lauseessa, kuten esimerkiksi lauseissa (9a–b). 

9. a. Totta kai sitä (0) pelkää, kun myrskyää ja vene on hajoamassa, mutta mitään 

suurempaa hätää ei ole niin kauan kun se on edes jotenkin purjehduskun-

nossa. (sk87-18) 

b. Oikeusturvavakuutuksenkin voi ottaa, jos (0) pelkää joutuvansa riita- tai ri-

kosasioiden takia turvautumaan lainopilliseen apuun matkallaan. (Iltalehti) 

Tällaisissa konteksteissa nollia voi olla agentiivistenkin verbien subjektei-

na. Muutoin nollat viihtyvät huonosti agentiivisten verbien subjekteina (Lai-

tinen 1995: 339). 

Paljon nollia on sen sijaan silloin kun kokija-argumentti olisi objekti, siis 

verbien pelottaa ja hämmästyttämisverbien objekteina. Kokijaobjektin tilalla 

voi olla geneerinen nolla melkein milloin vain. Laitinenkin (1995: 340) tote-

aa, että ”kaikkein parhaiten nollapersoona toimiikin muualla kuin nominatii-

visubjektin asemassa. Erityisesti se viihtyy kokijarakenteissa, joissa se edus-

taa ei-nominatiivissa olevaa, vaikutuksenalaiseksi tulkittavaa henkilöviitteistä 

argumenttia”. Omakin aineistoni vahvistaa tämän. Seuraavassa on tyypillisiä 

nollakokijoita. 

10. a. Tekniikan tuoma vapaus pelottaa (0:aa) (sk87-22) 

b. FIAT BARCHETTA iskee katsojan sieluun kuin vaara. Katukissan kesyt-

tömyys ja villi kauneus sekä kiehtovat että pelottavat (0:aa). (Iltalehti) 

c. Kyllä silloin pelotti (0:aa), Kari tunnustaa. (Iltalehti) 

d. Ei tämä sen kummemmin pelota (0:aa). (Iltalehti) 

e. Pelottaako (0:aa)? (sk87-18) 

Lauseiden (10a) ja (10b) nollaobjekti on aidon geneerinen ja arbitraarinen, 

ja sen tilalle sopisi vaikkapa itse kukin, kun taas lauseissa (10c) ja (10d) nolla 

tuntuu viittaavan puhujaan itseensä tai lauseessa (10e) kuulijaan. Tällöin se 

on nollan ns. minä-sinä-käyttöä (Vilkuna 1992: 170) ja alkaa lähestyä edellä 

käsiteltyä ns. spesifistä nollaa. 

 
2 Ks. Hakulinen & Karttunen 1973, Vilkuna 1992: 166–175, Laitinen 1995. 
3 Käytän tästä lähtien termiä geneerinen nolla ja käytän ilmauksia kuten ”subjektina on nolla”, vaik-

ka itse asiassa tällaisessa tapauksessa subjekti nimenomaan puuttuu lauseesta. 
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Lisäksi kaunokirjallisuudessa tällainen minä-sinä-tyyppinen nollaobjekti 

viittaakin usein kyseisen kohdan päähenkilöhahmoon, johon kertoja eläytyy 

niin, että teksti oli ns. fokalisoivaa tai perspektivoitua.4 

11. Marista erottua asteli hän hiljalleen kotia päin, mieli maan tasalla ja (0:aa) pe-

lotti. Kukaties on hän tehnyt hyvin suuren synnin! (Pakkala) 

Tällaiset objektin tilalla olevat nollatapaukset muistuttavat esimerkin (7) ta-

paisia subjektinollia. 

Olen seuraavassa syntaktisessa tarkastelussa jakanut puuttuvat kokijasub-

jektit spesifisiin ja geneerisiin nolliin. Spesifiset nollat viittaavat definiitti-

seen tiettyyn edellä puheena olleeseen referenttiin. Kyse on useimmiten ta-

vallisesta ellipsistä. Kokijaobjektien kohdalla tällaista spesifisyys-

geneerisyys rajaa on vaikea vetää, joten siellä kaikki nollat ovat samassa 

ryhmässä. Ärsykeobjektin tai -subjektin puuttuessa ärsyke on useimmiten 

implisiittinen, ei siis sen paremmin spesifinen kuin geneerinenkään. Niitä-

kään ei ole eritelty eri tapauksiin. 

Tarkastelen nollien semantiikkaa tarkemmin vielä luvussa 3.2. 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään verbien pelätä ja pelottaa argumenttiraken-

teita. 

3.1.1 Pelätä-verbin argumenttirakenteet 

Pelätä on transitiiviverbi, jonka subjekti on kokija ja objekti ärsyke. Sitä on 

periaatteessa mahdollista käyttää mm. seuraavin tavoin: 

12. a. Minä pelkään sitä. 

b. Hallitus pelkää, että talous ylikuumenee. 

c. Hallitus pelkää talouden ylikuumenevan. 

d. Hän pelkää mennä nukkumaan. 

e. Hän pelkää. 

f. Sellaista pelkää. 

g. Sitä pelätään. 

h. Älä pelkää! 

Pelätä-verbiä voi käyttää paitsi NP- tai pronominiargumenttien kera (12a), 

myös niin että objektina on että-lause (12b), referatiivirakenne (12c) tai 1. 

infinitiivi (12d) sekä niin, että jompikumpi argumenteista puuttuu (12e–f). 

Myös passiivi ja imperatiivi ovat mahdollisia (12g–h). Mikä näistä käyttöta-

voista on yleinen ja mikä harvinainen? Onko tekstilajien välillä eroja? Seu-

raavaksi esittelen pelätä-verbin argumenttirakennetta kaunokirjallisessa teks-

tissä ja lehtitekstissä ja pohdin, mistä erot johtuvat. 

 
4 Eläytymistä, fokalisointia ja perspektivointia käsitellään tarkemmin luvussa 3.3. 
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3.1.1.1 Pelätä-verbin argumenttirakenteet kaunokirjallisessa tekstissä 

Pelätä-verbin argumenttirakenteelle kaunokirjallisessa tekstissä ovat tyypilli-

siä 1. ja 2. persoonan subjektit. Objektittomuus on myös hyvin yleistä. Tyy-

pillisiä tapauksia ovat: 

13. a – Minä pelkään. (Jotuni_Huojuva) 

b. Mutta minä pelkään sitä miestä! (Lehtonen_Putki) 

c. En, en –! Elä pelkää! En minä karkaa. (Canth_Sylvi) 

Yksikön toista persoonaa kielletään usein pelkäämästä, kuten lauseessa (13c). 

Kolmannen persoonan subjekteista pronominisubjektit, kuten lauseessa (14a), 

ovat paljon yleisempiä kuin NP-subjektit.5 

14. a. Hän pelkäsi Eeron tuloa. (Jotuni_Huojuva) 

b. Lassi pelkäsi, että Kalle vielä yltyisi jatkamaan. (Järnefelt_Isänmaa) 

c. Pojat pelkäsivät saavansa selkäänsä ja läksivät pakoon pitkin maantietä. 
(Finne_Kiljuset) 

Jos verbillä on ilmiobjekti, se on hyvin usein lausemainen rakenne eli että-

lause tai referatiivirakenne, kuten lauseissa (14b) ja (14c). 

Taulukossa 4 on tarkat luvut pelätä-verbin subjekteista. 

 
5 NP tarkoittaa siis tästä lähtien leksikaalista, substantiivipääsanaista NP:tä. 
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Taulukko 4. Pelätä-verbin subjektit kaunokirjallisessa tekstissä 

subjekti N % 

1 & 2. persoona6 128 31,6 % 

3. pers. pronomini 101 24,9 % 

NP 66 16,3 % 

verbi passiivissa 10 2,5 % 

verbi imperatiivissa7 44 10,9 % 

spesifinen 3. pers. nolla 54 13,3 % 

geneerinen nolla 2 0,5 % 

Yht. 405 100 % 

Taulukosta 4 käy ilmi, että yleisimpiä subjekteja ovat 1. ja 2. persoona sekä 

3. persoonan pronomini: niitä on yli puolet subjekteista. Yleisyysjärjestykses-

sä vasta niiden jälkeen tulevat NP:t ja subjektittomat kolmannet persoonat. 

Imperatiivi on huomattavan yleinen. Lukua kasvattaa nimenomaan kielteinen 

imperatiivi: taajaan esiintyvä pelkäämästä kieltely. 

Helasvuon (1997: 102–103) puhutun kielen aineistossa transitiiviverbien 

subjektien yleisyysjärjestys oli samanlainen: 1. ja 2. persoonan pronominit, 3. 

persoonan pronominit ja NP:t. Samoin Pajusen ja Palomäen (1985: 24) puhu-

tun kielen aineistossa pronominisubjektit ovat subjekteista yleisimpiä: niitä 

on 66 % kaikista subjekteista. Kaunokirjallisen tekstin pelätä-verbi on siis 

subjektiensa osalta tavanomainen ja puhuttua kieltä muistuttava. 

Taulukossa 5 on tiedot pelätä-verbin objekteista. 

Taulukko 5. Pelätä-verbin objektit kaunokirjallisessa tekstissä 

objekti N % 

NP 88 21,7 % 

pronomini 41 10,1 % 

nolla 147 36,2 % 

lausemainen rakenne 129 31,9 % 

Yht. 405 100 % 

Runsaassa kolmanneksessa tapauksista pelätä-verbin esiintymä on ilmiobjek-

titon, noin kolmanneksessa sen objektina on lausemainen rakenne ja kolman-

neksessa objekti on NP tai pronomini. Viimeksi mainituista NP:t ovat kaksi 

kertaa niin yleisiä kuin pronominit. Huomiota kiinnittää objektittomuuden 

yleisyys (36,2 % lauseista) sekä lausemaisten rakenteiden suuri osuus. 

 
61. & 2. persoona viittaa tässä sekä pronominilliseen että pronominittomaan 1. ja 2. persoonaan. 
7Olen tilastoinut imperatiivin erikseen: ne kaikki ovat 2. persoonaa, mutta subjekti ei edes voisi olla 

pronominillinen, toisin kuin muissa moduksissa. 
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Helasvuon (1997: 103) aineistossa NP:t ovat yleisimpiä transitiiviverbien 

objekteja. Toisaalta taas Hakulisen ym. (1980: 122) kirjoitetun kielen aineis-

tossa kaikista objekteista jopa 30 % on lausemaisia rakenteita, mutta vain 

3 % on nollia. Pelätä-verbi on siis nollaobjektiensa yleisyyden vuoksi hie-

man poikkeuksellinen transitiiviverbiksi. 

Seuraavaksi tarkastelen pelätä-verbillisten lauseiden sanajärjestystä kau-

nokirjallisessa tekstissä. Koska sanajärjestys erityisesti pelottaa-verbillisissä 

lauseissa on toisinaan erikoinen ja ansaitsee hieman selvitystä, tarkastelen 

sanajärjestystä vertailun vuoksi myös pelätä-verbillisissä lauseissa, vaikka 

niissä sanajärjestykseen ei liity mitään erityistä tai merkittävää. Sanajärjestys-

tä olen tarkastellut vain myönteisistä aktiivisista indikatiivi- ja konditionaali-

lauseista, joiden objekti ei ole lausemainen rakenne. Tällaisten lauseiden sa-

najärjestyksen tarkastelu on yksinkertaisinta: verbi ilmenee useimmiten vain 

yhtenä sanana (kun kieltoverbiä ei ole) ja samoin NP- ja pronominisubjektin 

ja NP- ja pronominiobjektin paikat määräytyvät ”vapaasti” diskurssitilanteen 

sanelemana. Tällaisia oli 405 lauseesta vain 142. Argumentiksi on laskettu 

todella olemassa oleva materiaalinen elementti. Esimerkiksi lauseen tyyppiä 

”Pelkään sitä” luokittelen sanajärjestykseltään VO:ksi, koska mitään subjek-

tiksi sanottavaa ei lauseessa näy. 

Pelätä-verbillisten lauseiden sanajärjestys on aivan tavanomainen transi-

tiiviverbillisen lauseen sanajärjestys: yleisin on perus-SVO, kuten esimerk-

kien (13) ja (14) lauseistakin näkyy. 

Taulukko 6. Pelätä-verbillisten lauseiden sanajärjestys kaunokirjal-

lisessa tekstissä 

Järjestys N % 

SVO 41 28,9 % 

SV 38 26,8 % 

V 24 16,9 % 

VO 20 14,1 % 

 Yht. 86,6 % 

SOV 7  

OSV 6  

VSO 3  

OV 2  

VS 1  

Yht. 142 100 % 

Yleisin on perusjärjestys SVO (28,9 %). Myös sanajärjestykset SV, V, VO 

ovat tunnusmerkittömiä, neutraaleja, sillä niissäkin subjekti ja objekti ovat 
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odotuksenmukaisilla paikoillaan, jos lauseessa esiintyvät. Edellä mainittuihin 

neljään sanajärjestystyyppiin kuuluu 86,6 % lauseista. Subjekti on verbiä en-

nen 92 lauseessa 96:sta. Objekti on verbin jäljessä 64 lauseessa 79:stä. Har-

vinaiset järjestykset SOV, OSV, VSO, OV ja VS ovat normaalia diskurssi-

lähtöistä sanajärjestysvariaatiota, mikä näkyy lauseissa (15a) ja (15b). 

15. a. Kasperia Minna Canth suorastaan pelkäsi. (Järnefelt_Vanh) (OSV) 

b. – Jos me lähetämme Pupun sinne, sanoi Luru, – niin totta kai ne [kissat] sel-

laista elukkaa pelkäävät. (Finne_Kiljuset) (SOV) 

Helasvuon (1997: 92) aineistossa yli 90 % subjekteista edeltää verbiä.8 

Samanlaisen havainnon kirjoitetusta kielestä ovat tehneet jo Hakulinen ym. 

(1996: 145). Sanajärjestykseltään kaunokirjallisen tekstin pelätä-verbilliset 

lauseet eivät eroa siis tavallisista transitiiviverbillisistä lauseista. 

Kaunokirjallisessa tekstissä pelätä-verbin käytölle on siis tyypillistä 1. ja 

2. persoonan subjektit, objektittomuus sekä lausemaiset rakenteet objekteina. 

Nämä havainnot saavat enemmän merkitystä, kun niitä verrataan toisenlai-

seen aineistoon. 

3.1.1.2 Pelätä-verbin argumenttirakenteet lehtitekstissä 

Pelätä-verbiä käytetään lehtitekstissä tyypillisesti seuraavaan tapaan: 

16. a. Nykyhallinto pelkää demokratiaa. (sk87-15) 

b. Söderman pelkää lisääntyvää työttömyyttä ja sen seurauksena uutta muutto-

aaltoa kehitysalueilta. (sk87-02) 

c. Franck pelkää sanoneensa samat asiat moneen kertaan. (sk87-45) 

d. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

e. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

Tunnusomaista pelätä-verbin käytölle lehtitekstissä on kolmannen persoonan 

subjektien yleisyys sekä se, etteivät subjektit ole pronomineja vaan leksikaa-

lisia NP:itä, kuten lauseissa (16a–c) sekä (16e). Samoin passiivi on suhteelli-

sen yleinen, kuten lauseessa (16d). Objektina taas on hyvin usein lausemai-

nen rakenne, kuten lauseissa (16c–e). 

Taulukossa 7 on pelätä-verbin subjektien tarkka jakauma lehtitekstissä. 

Esitän vertailun vuoksi oikeanpuolimmaisimmassa sarakkeessa vastaavat lu-

vut kaunokirjallisuudesta. 

 
8 Suurta verbinetisten subjektien osuutta selittää se, että Helasvuon subjektimääritelmään ei kuulu 

eksistentiaalilauseen subjekti. 
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Taulukko 7. Pelätä-verbin subjektit lehtitekstissä verrattuna kauno-

kirjalliseen tekstiin 

subjekti N % subjektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä  

1. tai 2. persoona 38 21,3 %  31,6 % 

3. pers. pronomini 23 12,9 %  24,9 % 

NP 78 43,8 %  16,3 % 

verbi passiivissa 28 15,7 % 2,5 % 

verbi imperatiivissa 2 1,1 %  10,9 % 

spesifinen nolla 7 3,9 %  13,3 % 

geneerinen nolla 2 1,1 %  0,5 % 

Yht. 178 100 % 100 % 

NP on siis yleisin subjekti 43,8 %:n osuudellaan. Seuraavana tulevat 1. ja 2. 

persoonat ja kolmanneksi yleisimpänä passiivi, siis jopa 3. persoonan prono-

mineja ennen. Ero kaunokirjallisuuden pelätä-verbin argumenttirakenteeseen 

on selvä: kaunokirjallisessa tekstissä 1. ja 2. persoona subjekteina ovat sel-

västi yleisempiä ja 3. persoonan pronomini on miltei kaksi kertaa yleisempi 

kuin lehtitekstissä. NP-subjektisia on taas vain 16,3 % kaunokirjallisuuden 

lauseista ja passiivia on vain 2,5 %. Lehtitekstille tyypillistä on siis NP-

subjektin (43,8 %) ja passiivin suuri osuus (15,7 %). 

Lehtitekstin pelätä-verbin subjektit eroavat myös huomattavasti puhutun 

kielen transitiiviverbien subjekteista: Helasvuon (1997) mukaan yleisimpiä 

puhutun kielen transitiiviverbien subjekteja ovat 1. ja 2. persoona sekä 3. per-

soonan pronomini. 

Tiedot pelätä-verbin objekteista lehtitekstissä ovat taulukossa 8. 

Taulukko 8. Pelätä-verbin objektit lehtitekstissä verrattuna kauno-

kirjalliseen tekstiin 

objekti N % objektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä 

NP 62 34,8 % 21,7 % 

pronomini 4 2,2 % 10,1 % 

nolla 18 10,1 % 36,2 % 

lausemainen rakenne 94 52,8 % 31,9 % 

Yht. 178 100 % 100 % 

Lehtitekstissä pelätä-verbin yleisin objekti on lausemainen rakenne: yli puo-

lessa (52,8 %) pelätä-verbillisistä lauseista on objektina lausemainen raken-

ne. Seuraavaksi yleisin on NP (34,8 %). Pronomineja (2,2%) on pelätä-



   

 

 

109  

verbin objektina todella harvoin, objektittomuuskin on yleisempää (10,1%) 

kuin pronominiobjektit. 

Kaunokirjallisuuteen verrattaessa ero on taas selvä: lausemainen rakenne 

objektina on selvästi yleisempi lehtitekstissä, samoin NP-objekti. Vastaavasti 

objektittomuus on lehtitekstissä harvinaisempaa kuin kaunokirjallisessa teks-

tissä. 

Sanajärjestykseltään pelätä-verbilliset lauseet lehtitekstissä olivat vieläkin 

SVO-voittoisempia kuin kaunokirjallisessa tekstissä: peräti 94,4 % (51/54) 

lauseista oli sanajärjestykseltään SVO tai sen muunnelma (SV, VO, V). 

3.1.1.3 Tekstilaji ja pelätä-verbin argumenttirakenne 

Kuten edellä on käynyt ilmi, pelätä-verbiä käytetään hiukan eri tavalla lehti-

tekstissä kuin kaunokirjallisessa tekstissä. Kertaan ensin lyhyesti keskeisim-

mät erot ja pohdin sitten sitä, mistä ne johtuvat. Kaunokirjallisessa tekstissä 

pelätä-verbin yleisimpiä argumentteja ovat persoonapronominit ja nollat 

(17a), kun taas lehtitekstissä hallitsevat NP:t ja lausemaiset rakenteet (17b). 

17. a. – Minä pelkään. (Jotuni_Huojuva) 

b. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

Yksi näiden tekstilajien välinen ero on, että pelätä-verbi on kaunokirjalli-

sessa tekstissä usein imperatiivissa (18a), lehtitekstissä taas passiivissa (18b). 

18. a. En, en –! Elä pelkää! En minä karkaa (Canth_Sylvi) 

b. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

Näitä tekstilajien välisiä eroja selittää mm. se, että kaunokirjallisuudessa on 

dialogia, ja siinä puheenaiheena ovat ihmiset ja heidän tekonsa. Samat henki-

löhahmot esiintyvät tekstin alusta loppuun: niinpä voidaan käyttää pronomi-

neja. Samoin objektiton käyttö on mahdollista, koska tilanteessa on usein sel-

vää, mikä pelon aiheuttaa tai mihin se kohdistuu. 

Lehtitekstissä taas liikutaan useammin yleisellä kuin henkilökohtaisella ta-

solla; siinä ei ole dialogia, ja siinä puhutaan enemmän asioista kuin ihmisistä. 

Lehtiteksti on myös tiedottavaa tekstiä: siinä otetaan usein uusia asioita esiin. 

Tämä johtaa leksikaalisten NP:iden käyttöön. Lausemaisten rakenteiden ylei-

syyden pelätä-verbin objektina lehtitekstissä taas selittää se, että lehtitekstis-

sä pelätä-verbi on merkitykseltään siirtynyt enimmäkseen ajattelemista ja 

asennoitumista ilmaisemaan. Sen merkitys on siis abstraktistunut, haalistu-
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nut.9 Kaunokirjallisuudessa pelätä-verbiä käytetään useammin oikeasta pelon 

tunteesta puhumiseen. 

3.1.2 Pelottaa-verbin argumenttirakenteet 

Pelottaa on transitiiviverbi, jonka subjekti on ärsyke ja objekti kokija. Sitä on 

periaatteessa mahdollista käyttää seuraavin tavoin: 

19. a. Asia pelottaa heitä. 

b. Tulevaisuus pelottaa. 

c. Minua pelottaa. 

d. Pelottaa. 

e. Häntä pelotti olla yksin. 

f. Häntä pelottaa, että totuus käy ilmi. 

Pelottaa-verbiä voi käyttää aivan tavallisen transitiiviverbin tapaan (19a). Si-

tä voi käyttää myös objektitta (19b), subjektitta (19c) tai jopa ilman kumpaa-

kaan (19d). Myös 1. infinitiivi tai että-lause on mahdollinen subjekti (19e) ja 

(19f). Edellä esitellyistä käyttötavoista (19c) ja (19d) edustavat puhtaimmin 

tunnekausatiivilausekehystä ja (19a) transitiivilausekehystä. 

Seuraavaksi esittelen pelottaa-verbin argumenttirakenteet kaunokirjallises-

sa tekstissä ja lehtitekstissä. Esiteltyäni kummankin tekstilajin argumenttira-

kennetiedot kommentoin niitä ja pohdin syitä siihen, miksi ne ovat sellaisia 

kuin ovat. 

3.1.2.1 Pelottaa-verbin argumenttirakenteet kaunokirjallisessa tekstis-

sä 

Pelottaa-verbiä käytetään kaunokirjallisessa tekstissä tyypillisesti seuraavaan 

tapaan: 

20. a. Voi, voi, minua pelottaa – (Canth_Sylvi) 

b. – Aleksander, Aleksander, minua peloittaa niin kauheasti! – sanoin minä 

syyllisenä ja itkuun valmiina. (Järnefelt_Vanh) 

c. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

d. Jos unohtuu tuo, piti sanoa joka päivä: – Kuolema, kuolema. Se pelotti tosin 

ja jännitti. (Jotuni_Huojuva) 

Tyypillistä oli siis subjektittomuus (20a–c), samoin kokijaobjektin 1. persoo-

na (20a–b). Toinen aika yleinen käyttötapa oli lauseen (20d) tapainen: verbi 

esiintyy ilman objektia. Toisin kuin pelätä-verbin yhteydessä, pelottaa-

verbin argumenttina (subjektina) on harvoin lausemainen rakenne, vaikka se 

 
9 Tätä käsittelen tarkemmin luvussa 3.4. 
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periaatteessa mahdollinen onkin. Taulukossa 9 ovat tiedot pelottaa-verbin 

objekteista. 

Taulukko 9. Pelottaa-verbin objektit kaunokirjallisessa tekstissä 

verrattuna pelätä-verbin subjekteihin 

objekti N % pelätä-verbin subjektit 

kaunokirjallisessa tekstis-

sä 

1. tai 2. pers. pron. 23 34,3 % 31,6 % 

3. pers. pronomini 11 16,4 % 24,9 % 

nolla 21 31,3 % 13,8 % 

NP 12 17,9 % 16,3 % 

Yht. 67 100 % 100 % 

Yli kolmanneksessa lauseista on objektina 1. tai 2. persoona. Miltei yhtä 

yleinen on nolla. Näin siis pelottaa-verbi eroaa huomattavasti transitiiviver-

beistä yleensä: 1. ja 2. persoonapronominien pitäisi olla vähiten tyypillisiä 

objekteja (Helasvuo 1997: 59). Syy tähän poikkeavuuteen on tietysti selvä: 

pelottaa-verbin objektihan on semanttiselta rooliltaan kokija ja siis inhimilli-

seen referenttiin viittaava. Kun pelottaa-verbin objektia koskevia lukuja ver-

rataan pelätä-verbin kokija-argumenttia eli subjektia koskeviin lukuihin, voi-

daan todeta, että niin pelätä- kuin pelottaa-verbin kokija-argumentteina kau-

nokirjallisessa tekstissä ovat yleisimpiä ovat 1. ja 2. persoonan pronominit. 

Tätä selittää se, että kaunokirjallisuusaineistoni on sellaista, että henkilöhah-

mot puhuvat dialogeissa usein omista tunteistaan. Yhden seikan suhteen pe-

lottaa-verbin käyttö eroaa selvästi pelätä-verbistä: kokija-argumentti puuttuu 

lauseesta hyvin usein pelottaa-verbiä käytettäessä. Miltei kolmanneksessa 

pelottaa-verbillisistä (31,3 %) lauseista kokija-argumentti on nolla, kun taas 

pelätä-verbillähän niitä on vain 13,8 %. 

Seuraavaksi tarkastelun kohteena ovat pelottaa-verbin subjektit, joista tar-

kat luvut ovat taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Pelottaa-verbin subjektit kaunokirjallisessa tekstissä 

verrattuna pelätä-verbin objekteihin 

subjekti N % pelätä-verbin objektit kau-

nokirjallisessa tekstissä 

NP 12 17,9 % 21,7 % 

nolla 28 41,8 % 36,2 % 

pronomini 17 25,4 % 10,1 % 

lausemainen 

rakenne 

10 14,9 % 31,9 % 

Yht. 67 100 % 100 % 

Pelottaa-verbin käytölle kaunokirjallisessa tekstissä näyttää olevan tavallista 

paitsi nollaobjekti myös nollasubjekti: 41,8 %:ssa pelottaa-verbillisistä lau-

seista subjekti puuttuu. Nollasubjekti on myös yleisin subjekti. Seuraavaksi 

yleisin on (3. persoonan) pronominisubjekti ja sitten NP-subjekti. Lausemai-

set rakenteet ovat harvinaisimpia subjekteja. 

Kun pelottaa-verbin objekti muistuttaa hyvin vähäisessä määrin ”tavalli-

sen” transitiiviverbin objektia, niin myös sen subjekti on epätyypillinen. Sub-

jekti ei esimerkiksi ole koskaan 1. tai 2. persoonan pronomini. Tämä on odo-

tuksenmukaista: ärsyke on tyypillisesti kolmaspersoonainen tarkoite, jos sitä 

edes mainitaan. 

Jos pelottaa-verbin subjektia verrataan pelätä-verbin objektiin, yhteiseksi 

piirteeksi paljastuu se, että kummankin verbin kohdalla yleisin käyttötapa on 

sellainen, josta ärsykeargumentin ilmimaininta puuttuu. Ärsyke lienee siis 

tunnistettavissa ilman ilmimainintaa tai sen tunnistaminen ei ole tärkeää. 

Lausemaisten rakenteiden osuus on pelätä-verbin ärsyke-argumenteista 

suurempi (31,9 %) ja pronominien taas pienempi (10,1 %) kuin pelottaa-

verbillä (lausemaiset rakenteet 14,9 % ja pronominit 25,4 %). 

Seuraavaksi tarkastelen pelottaa-verbillisten lauseiden sanajärjestystä kau-

nokirjallisessa tekstissä. Aineiston 67 lauseesta 47 on myönteisiä indikatiivi- 

tai konditionaalilauseita, joiden subjektina ei ole lausemainen rakenne. Ylei-

sin sanajärjestystyyppi on OV: objekti on verbin edellä ja lauseesta puuttuu 

subjekti, kuten lauseessa (21). 

21. Voi, voi, minua pelottaa – (Canth_Sylvi) 

Taulukossa 11 on tarkat luvut eri sanajärjestyksistä. 
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Taulukko 11. Pelottaa-verbillisten lauseiden sanajärjestys kaunokir-

jallisessa tekstissä 

Järjestys N % 

OV 19 40,4 % 

V 6 12,8 % 

SV 5 10,6 % 

OVS 4 8,5 % 

SOV 4 8,5 % 

OSV 4 8,5 % 

SVO 3 6,4 % 

VOS 1 2,1 % 

VO 1 2,1 % 

Yht. 47 100 % 

Kuten taulukosta näkyy, ehdottomasti yleisin argumenttirakenne ja järjestys 

on OV. Muut järjestykset ovat paljon harvinaisempia. Objekti on verbin edel-

lä 31 tapauksessa 36 mahdollisesta, mutta yllättäin subjektikin on verbin 

edellä 16 tapauksessa 21 mahdollisesta. Näin on siis niissä 16 lauseessa, jois-

sa on sekä ilmisubjekti että ilmiobjekti. Perus-SVO on harvinainen; siitä on 

vain kolme esiintymää. 

Ei ole mikään ihme, että sanajärjestys on epätavallinen, kun kysymys on 

transitiiviverbistä, jonka objekti viittaa inhimilliseen referenttiin mutta sub-

jekti puolestaan useimmiten ei. Kokijaobjekti pyrkii verbinetiselle T-paikalle 

(Vilkuna 1989: 37–50). Se löytyy sieltä 75,0 %:ssa (27/36) lauseista. Subjekti 

taas on tällä paikalla 12 kertaa 21 mahdollisesta eli 57,1 %:ssa mahdollisista 

tapauksista. 

Tässä on nyt tietysti kyse siitä, että pelottaa-verbiä käytetään kaunokirjal-

lisessa tekstissä enimmäkseen tunnekausatiivilausekehyksessä, josta oli puhe 

jaksossa 2.1.4. Tunnekausatiivilausekehyksen olennainen kriteeri on sanajär-

jestys OV(S). Tyypillistä on myös subjektin ja objektinkin puuttuminen. Tä-

mä näkyy hyvin jo aiemmin esillä olleissa lauseissa (22a–d), jotka toistan täs-

sä. 

22. a. Voi, voi, minua pelottaa – (Canth_Sylvi) 

b. – Aleksander, Aleksander, minua peloittaa niin kauheasti! – sanoin minä 

syyllisenä ja itkuun valmiina. (Järnefelt_Vanh) 

c. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

d. Hän viskasi vyöliinan silmiltään. Kaikki mielikuvituksen luomat olivat kuin 

puhaltamalla menneet. Ei pelottanut ollenkaan. (Pakkala) 

Lauseissa (22a–c) sanajärjestys on juuri OV ja subjekti puuttuu. Lauseesta 

(22d) puuttuu niin subjekti kuin objektikin. 
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3.1.2.2 Pelottaa-verbin argumenttirakenteet lehtitekstissä 

Tyypillistä pelottaa-verbin käyttöä lehtitekstissä oli seuraavanlainen: 

23. a. Iranin viime aikojen hyvä sotamenestys Irakia vastaan pelottaa Persianlah-

den muita valtioita. (sk87-05) 

b. Edessä olevat hyvinvointivaltion rakenteiden leikkaukset pelottavat poliitik-

koja ja kansalaisia. (sk94-48) 

c. Seuraavan kolmen vuosikymmenen ajalle ennustettu metrin nousu kuitenkin 

pelottaa, sillä Tanskan salmien patohanke ei ole edistynyt. (sk87-46) 

d. Uusi velka pelottaa. (Iltalehti) 

Tyypillisiä subjekteja ovat NP-subjektit, kuten kaikissa esimerkkilauseissa 

onkin (23a–d). Ne ovat lisäksi erittäin monisanaisia, monimutkaisia ja merki-

tykseltään abstrakteja, kuten Iranin viime aikojen hyvä sotamenestys Irakia 

vastaan tai edessä olevat hyvinvointivaltion rakenteiden leikkaukset. Myös 

objekti on usein NP, kuten lauseissa (23a) ja (23b), mutta kaikkein yleisin on 

nollaobjekti, kuten lauseissa (23c) ja (23d). 

Pelottaa-verbin subjektien jakauma oli seuraavanlainen. 

Taulukko 12. Pelottaa-verbin subjektit lehtitekstissä verrattuna kau-

nokirjalliseen tekstiin ja pelätä-verbin objekteihin 

subjekti N % subjektit kaunokirjal-

lisessa tekstissä 

pelätä-verbin objektit 

lehtitekstissä 

NP 36 58,1 17,9 % 34,8 % 

nolla 15 24,2 41,8 % 10,1 % 

pronomini 6 9,7 25,4 % 2,2 % 

lausemainen 

rakenne 

5 8,1 14,9 % 52,8 % 

 62 100 % 100 % 100 % 

Tunnusomaista pelottaa-verbin käytölle lehtitekstissä näyttää olevan NP-

subjektien suuri osuus. Yli puolet subjekteista on NP:itä (58,1 %). Pelottaa-

verbin käyttö lehtitekstissä eroaa selvästi sen käytöstä kaunokirjallisessa teks-

tissä, jossa NP-subjekteja on aika vähän (17,9 %), mutta nollasubjekteja taas 

paljon (41,8 %). Lausemaiset rakenteet eivät ole tavallisia pelottaa-verbin 

argumentteja lehtitekstissä, vaikka pelätä-verbin objekteista niitä on lehti-

tekstissä 52,8 %. Niiden osuus pelottaa-verbin subjekteista on vain 8,1 %. 

Pelottaa-verbien objektien jakauma lehtitekstissä näkyy talukosta 13: 

Taulukko 13. Pelottaa-verbin objektit lehtitekstissä verrattuna kau-

nokirjalliseen tekstiin ja pelätä-verbin subjekteihin 

objekti N % objektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä 

pelätä-verbin subjektit 

lehtitekstissä 

1. tai 2. pers. 5 8,1 % 34,3 % 21,3 % 



   

 

 

115  

objekti N % objektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä 

pelätä-verbin subjektit 

lehtitekstissä 

pronomini 

3. pers. pro-

nomini 

5 8,1 % 16,4 % 12,9 % 

nolla 32 51,6 % 31,3 % 5,0 % 

NP 20 32,3 % 17,9 % 43,8 % 

Yht. 62 100 % 100 % 100 % 

Hieman yli puolet pelottaa-verbin esiintymistä on siis objektittomia (51,6 %) 

ja seuraavana tulevat kolmanneksen osuudellaan NP:t. Pronomineja on ob-

jekteina huomattavan vähän. Pelätä-verbin subjekteihin verrattuna huomiota 

herättää juuri pelottaa-verbin objektittomuuden yleisyys. Kokija-argumenttia 

ei siis mainita. 

Kaunokirjallisen tekstin pelottaa-verbiin verrattuna huomattavaa on per-

soonapronominien harvinaisuus objekteina. Kaunokirjallisessa tekstissä per-

soonapronomineja on 50,7 % kaikista objekteista, mutta lehtitekstissä vain 

16,1 %. NP:itä on sen sijaan pelottaa-verbin argumentteina runsaasti lehti-

tekstissä verrattuna kaunokirjallisuuteen. 

Aineiston 62 lauseesta 38 on myönteisiä aktiivisia indikatiivisia tai kondi-

tionaalisia lauseita, joiden subjekti ei ole lausemainen rakenne. Niiden sana-

järjestyksestä voi sanoa, että yleisimmät sanajärjestykset ovat juuri ne, jotka 

näkyvät jo esimerkkilauseista (23a–d): siis tavallinen SVO tai sitten objektin 

puuttuessa SV. Taulukossa 14 näkyy eri sanajärjestysvaihtoehtojen jakauma. 

Taulukko 14. Pelottaa-verbillisten lauseiden sanajärjestys lehtiteks-

tissä verrattuna kaunokirjalliseen tekstiin 

Järjestys N % Kaunokirjallisuus 

SVO 9 23,7 % 6,4 % 

SV 14 36,8 % 10,6 % 

OV 2 5,3 % 40,4 % 

V 8 21,1 % 12,8 % 

OVS 3 7,9 %  

VS 2 5,3 %  

Yht. 38 100 %  

Yli puolessa lauseista sanajärjestys on SVO muunnelmineen (SVO, SV). Tä-

ten pelottaa-verbillisten lauseiden sanajärjestys lehtitekstissä eroaa huomat-

tavasti kaunokirjallisuuden vastaavasta: siinähän yleisin järjestys on OV. 

Lehtitekstissä pelottaa-verbiä käytetään enimmäkseen tavallisen transitiivi-

verbin tapaan järjestyksessä SV(O). Kaunokirjallisessa tekstissä pelottaa-
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verbiä tuntuu taas käytettävän enimmäkseen tunnekausatiivilausekehyksessä, 

jonka sanajärjestys on OV(S). 

3.1.2.3 Tekstilaji ja pelottaa-verbin argumenttirakenne 

Pelottaa-verbin tyypillinen argumenttirakenne kaunokirjallisessa tekstissä 

eroaa selvästi siitä, millainen se on lehtitekstissä. Kaunokirjallisessa tekstissä 

pelottaa-verbiä käytetään enimmäkseen tunnekausatiivilausekehyksessä. 

Olen määritellyt tunnekausatiivilausekehyksen tyypillisiksi piirteiksi yhdis-

telmän sanajärjestys OV(S) sekä puuttuva subjekti. Juuri tällainen on lause 

(24). 

24. Voi, voi, minua pelottaa – (Canth_Sylvi) 

Jos verbillä on objekti, se on persoonapronomini ja useimmiten yksikön 1. 

persoonan pronomini. 

Lehtitekstissä taas pelottaa-verbiä käytetään enimmäkseen transitiivilau-

sekehyksessä. Transitiivilausekehykseen kuuluu sekä ilmisubjekti että il-

miobjekti ja sanajärjestys SVO. 

25. Edessä olevat hyvinvointivaltion rakenteiden leikkaukset pelottavat poliitik-

koja ja kansalaisia. (sk94-48) 

Verbin pelottaa käytölle lehtitekstissä on ominaista se, että sekä subjekti että 

objekti ovat usein NP:itä. Jos toinen argumentti puuttuu, puuttuva jäsen on 

ennemminkin objekti eikä subjekti niin kuin kaunokirjallisessa tekstissä. 

26. a. Uusi velka pelottaa. (Iltalehti) 

b. Kulutuksen lasku pelottaa muutenkin. (Iltalehti) 

Nämä erot voi selittää pitkälti samoilla tekijöillä kuin edellä pelätä-verbinkin 

käytön erot erityyppisissä teksteissä: kaunokirjallinen teksti on konkreetti-

sempaa ja henkilökohtaisempaa. Kun keskitytään ihmisiin ja heidän tekoihin-

sa, puheisiinsa ja mielenliikkeisiinsä, on luonnollista ottaa lähtökohdaksi ja 

tekstin topiikiksi kokija ja käyttää pelottaa-verbiäkin niin, että kokijaan viit-

taava ilmaus aloittaa lauseen; sanajärjestys on tällöin OV. Lehtitekstissä taas 

puhutaan useamminkin asioista kuin ihmisistä. Siksi SVO (kuten lauseessa 

25) on luonnollinen, koska tällöin verbinetiselle teemapaikalle tulee ei-

inhimillinen ärsyke. Lehtitekstissä näiden verbien avulla puhutaan siitä, mitä 

tunteita asiat aiheuttavat ihmisille. Kaunokirjallisessa tekstissä kokija on use-

ammin 1. persoona ja kolmas persoona, johon kertoja eläytyy. Tällaiset koki-

jat tapaavat esiintyä tunnekausatiivilausekehyksessä. Lehtitekstissä kokija 

taas on kolmas persoona ja vieläpä sellainen, johon ei eläydytä. 
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3.1.3 Hämmästymisverbien argumenttirakenteet 

Verbit pelätä ja pelottaa ovat statiivisia transitiiviverbejä. Verbit hämmästyä, 

kummastua, ällistyä ja äimistyä ovat sen sijaan intransitiivisia inkoatiiviver-

bejä, jotka ovat merkitykseltään aika lähellä toisiaan. Näitä verbejä ei ole täs-

sä tarkasteltu erillään vaan ne on niputettu yhteen, jotta tarkasteltavia esiin-

tymiä olisi kertynyt tarpeeksi. Nimitän niitä tästä lähtien hämmästymisver-

beiksi. Näitä verbejä voidaan käyttää periaatteessa seuraavin tavoin: 

27. a. Hän hämmästyi. 

b. Hämmästyin siitä kovasti. 

c. Hämmästyin heidän rohkeuttaan. 

d. Tätä kyllä hämmästytään. 

e. Hän hämmästyi sitä, että asiaa ei ollut unohdettu. 

Näitä verbejä voidaan käyttää pelkän subjektin kera (27a) tai sitten elatiivissa 

olevan rektioadverbiaalin (27b) tai toisinaan partitiivisen argumentin kera 

(27c). Passiivikin on periaatteessa mahdollinen (27d). Myös lausemainen ra-

kenne adverbiaalina on mahdollinen (27e). 

Käsittelen seuraavaksi hämmästysverbien argumenttirakenteita ensin kau-

nokirjallisessa tekstissä ja sitten lehtitekstissä. Lopuksi kommentoin argu-

menttirakenteiden mahdollisia tekstilajikohtaisia eroja ja niiden selityksiä. 

3.1.3.1 Hämmästymisverbien argumenttirakenteet kaunokirjallisessa 

tekstissä 

Hämmästymisverbejä löytyi kaunokirjallisuudesta 109 esiintymää. Eri ver-

bien jakauma oli seuraava: 

hämmästyä 66  

ällistyä 30 

kummastua 11 

äimistyä 2 

Yht. 109 

Tavallisin hämmästymisverbien käyttötapa ja siis argumenttirakenne kauno-

kirjallisessa tekstissä on yksinkertainen intransitiivikäyttö. Tällöin verbillä on 

vain yksi argumentti, subjekti. Tämä subjekti on useimmiten NP, kuten lau-

seissa (28a) ja (28b). 

28. a. Naiset hämmästyivät. (Canth_Kk) 

b. Kylläpä hän hämmästyi nähdessään Hömpän hurjaa vauhtia kulkevan. (Fin-

ne_Kiljuset) 
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Partitiivilla tai elatiivilla ilmaistava ärsyke on verbin argumenttina vain har-

voin. Tästä ovat esimerkkeinä lauseet (29a) ja (29b). 

29. a. Hanna hämmästyi heidän rohkeuttaan eikä osannut muuta kuin päivitellä. 
(Canth_Kk) 

b. Mutta professori ei tästä vähääkään hämmästynyt, hänhän oli ollut tekemi-

sissä niin paljon vallattomien ylioppilaitten kanssa. (Finne_Kiljuset) 

Seuraavassa on hämmästymisverbien subjektien jakauma kaunokirjallisessa 

tekstissä. 

Taulukko 15. Hämmästymisverbien subjektit kaunokirjallisessa teks-

tissä verrattuna pelätä-verbin subjekteihin 

subjekti N % pelätä-verbin subjekti kauno-

kirjallisessa tekstissä 

1. tai 2. persoona 18 16,5 % 31,6 % 

3. pers. pronomini 17 15,6 % 24,9 % 

NP 62 56,9 % 16,3 % 

passiivi 1 0,9 % 2,5 % 

imperatiivi 1 0,9 % 10,9 % 

spesifinen nolla 8 7,3 % 13,3 % 

geneerinen nolla 2 1,8 % 0,5 % 

Yht. 109 100 % 100 % 

Yli puolet subjekteista on NP:itä (56,9 %), mikä on hieman yllättävää, sillä 

yleensä kaunokirjalliselle tekstille tyypillisiä ovat pronominisubjektit. Pro-

nomineja on yhteensä vain 32,1 % (1. ja 2. persoonaa 16,5 % ja 3. persoonaa 

15,6 %). Esimerkiksi pelätä-verbin subjekteista kaunokirjallisessa tekstissä 

yli puolet on persoonapronomineja, kun taas NP-subjekteja on vain 16,3 %. 

Eroa on myös Helasvuon (1997: 102) puhuttuun aineistoon, jossa inhimillis-

subjektisten intransitiiviverbien yleisin subjekti on 1. tai 2. persoona, sitten 3. 

persoonan pronomini ja vasta viimeisenä on NP. 

Yleensä hämmästymisverbit esiintyvät ilman ärsykettä ilmaisevaa elatiivi- 

tai partitiiviadverbiaalia.10 Aineiston harvinaiset ärsykeadverbiaaliesiintymät 

näkyvät taulukossa 16. 

Taulukko 16. Hämmästymisverbien ärsykeadverbiaalit kaunokirjalli-

sessa tekstissä verrattuna pelätä-verbin objekteihin 

adverbiaali N % Pelätä-verbin objektit kauno-

kirjallisessa tekstissä 

NP ptv 13   

NP ela 3   

 
10 Nimitän partitiiviargumenttia tässä adverbiaaliksi, vaikkei sen syntaktinen status aivan selvä ole-

kaan. 
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adverbiaali N % Pelätä-verbin objektit kauno-

kirjallisessa tekstissä 

NP yht. 16 14,7 % 21,7 % 

    

pronomini ptv 2   

pronomini ela 4   

pronomini yht. 6 5,5 % 10,1 % 

    

nolla 80 73,4 % 36,2 % 

    

lausemainen rakenne 5 4,6 % 31,9 % 

Yht. 109 100 %, 100 % 

Hämmästymisverbeille tunnusomaista näyttää olevan intransitiivisuus. Nii-

den argumentistoon kuuluu useimmiten vain subjekti, sillä niiden esiintymis-

tä valtaosa, 73,4 %, oli adverbiaalittomia. Jos lauseessa on adverbiaali, se on 

useammin NP (14,7 %) kuin pronomini (5,5 %). Harvinaisimpia adverbiaale-

ja ovat lausemaiset rakenteet. Partitiivista ja elatiivista adverbiaalin sijana 

partitiivi on yleisempi NP:n sijana (13/16) ja elatiivi taas pronominien sijana 

(4/6). 

Sanajärjestyskään ei voi olla kovin monimutkainen, jos argumentteja ver-

billä on yleensä vain yksi. Aineistossa oli 96 myönteistä aktiivista indikatii-

vista tai konditionaalista lausetta, joiden adverbiaalina ei ollut lause. Niiden 

sanajärjestys oli aivan odotuksenmukaisesti useimmiten tyyppiä SV. 
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Taulukko 17. Hämmästymisverbillisten lauseiden sanajärjestys kau-

nokirjallisessa tekstissä 

Järjestys N % 

SV 59 61,5 % 

V 15 15,6 % 

SVA 14 14,6 % 

VSA 2 2,1 % 

VS 2 2,1 % 

VA 2 2,1 % 

ASV 2 2,1 % 

Yht. 96 100 % 

Yleisin sanajärjestysvariantti on SV (61,5 %). Subjekti on verbiä ennen 75/79 

tapauksessa (94,9 %). Adverbiaali on verbin jäljessä 18/20 tapauksessa. 

Hämmästymisverbit ovat siis argumenttirakenteeltaan ja sanajärjestykseltään 

aivan tavallisia intransitiivisia verbejä. 

3.1.3.2 Hämmästymisverbien argumenttirakenteet lehtitekstissä 

Hämmästymisverbit eivät ole lehtitekstissä kovin frekventtejä. Niitä löytyi 

siitä vain 44. 

Ne jakautuvat eri verbien kesken seuraavasti: 

hämmästyä 34 

ällistyä 6 

äimistyä 4 

Yht. 44 

Finiittisesti käytettyä kummastua-verbiä ei löytynyt ainoatakaan. Hämmäs-

tymisverbien käyttö lehtitekstissä ei eroa erityisemmin siitä, miten niitä kau-

nokirjallisessa tekstissä käytetään. Lehtitekstissä niitä käytetään tyypillisesti 

seuraavaan tapaan. 

30. a. Hopkins ällistyi, kun hän huomasi, että sota oli vielä kaukana pääkaupungis-

tamme. (sk87-39) 

b. Mutta varmaa ei ole, ettei hän enää hämmästy suomenruotsalaisten hyvää 

ruotsinkielen taitoa. (sk87-23) 

Kuten kaunokirjallisessa tekstissä, myös lehtitekstissä hämmästymisverbien 

subjektit ovat useimmiten NP:itä (47,7 % 21/44) tai 1. tai 2. persoonia 

(31,8 % 14/44). Ärsykeadverbiaali on harvinainen argumentti: 14:ssä lau-

seessa 44:stä sellainen oli. Sanajärjestys oli yli puolessa tapauksista SVA. 

Hämmästymisverbeistä voi todeta, että niitä käytetään niin kaunokirjalli-

sessa tekstissä kuin lehtitekstissäkin tavallisen intransitiiviverbin tapaan. 
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Tekstilajien välisiä eroja ei ole. Useimmiten verbin ainoana argumenttina on 

subjekti ja sanajärjestys on odotuksenmukainen SV. Ainoa seikka, jonka suh-

teen hämmästymisverbit tuntuvat hieman eroavan inhimillissubjektisten in-

transitiiviverbien käytöstä yleensä, on NP-subjektien suuri osuus. Helasvuon 

(1997: 102) mukaanhan persoonapronominit ovat inhimillisubjektisten in-

transitiiviverbien yleisimpiä subjekteja. 

3.1.4 Hämmästyttämisverbien argumenttirakenteet 

Hämmästyttämisverbeiksi sanon tässä verbejä hämmästyttää, kummastuttaa, 

ällistyttää ja äimistyttää. Ne ovat verbien hämmästyä, kummastua, ällistyä ja 

äimistyä kausatiivistuksia. Niiden subjekti on ärsyke ja objekti on kokija, sa-

maan tapaan kuin pelottaa-verbillä. Argumenttirakenteiden tarkastelulla on 

tarkoitus selvittää, käytetäänkö myös niitä kahdessa eri lausekehyksessä, tun-

nekausatiivilausekehyksessä ja transitiivilausekehyksessä niin kuin pelottaa-

verbi. 

Periaatteessa hämmästyttämisverbejä voi käyttää seuraavasti: 

31. a. Asia hämmästytti minua. 

b. Hämmästytin opettajan taidoillani. 

c. Selmaa kummastutti. 

d. Johtajan toimet kummastuttavat. 

Odotuksenmukainen käyttötapa on (31a), jossa on normaali SVO-

sanajärjestys. Kokijaobjekti voi olla myös akkusatiivissa (31b). Tällöin lau-

seessa on yleensä myös adessiivimuotoinen instrumenttia ilmaiseva adverbi-

aali (lauseessa 31b taidoillani). Myös subjektiton (31c) tai objektiton (31d) 

käyttötapa on periaatteessa mahdollinen. Näistä (31c) edustaa tunnekausatii-

vilausekehystä ja muut edustavat transitiivilausekehystä. 

Tarkastelen hämmästyttämisverbien argumenttirakenteita ensin kaunokir-

jallisessa tekstissä ja sitten lehtitekstissä. Lopuksi kommentoin mahdollisia 

tekstilajikohtaisia eroja. 

3.1.4.1 Hämmästyttämisverbien argumenttirakenteet kaunokirjallisessa 

tekstissä 

Hämmästyttämisverbejä löytyi kaunokirjallisuudesta 61. Ne jakautuivat eri 

verbien kesken seuraavasti: 

hämmästyttää 43 

kummastuttaa 16 

ällistyttää 2 
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Yht. 61 

Äimistyttää-verbiä ei käytetä aineistossa kertaakaan finiittisesti. Hämmästyt-

tämisverbejä käytetään kaunokirjallisessa tekstissä tyypillisesti seuraavaan 

tapaan: 

32. a. Aleksanderin juhlalliset eleet ja tavallista juhlallisempi pukukin vähän 

hämmästyttivät paronitarta. (Järnefelt_Vanh) 

b. Hänen sanansa hämmästyttivät minua niin, etten osannut vastata mitään 

(Canth_Agnes) 
c. Nuorten reaktio hämmästytti ja masensikin Lauria – vaikka oli vasta lievää 

alkusoittoa sille mitä myöhemmin oli tulossa. (Kauranen) 

d. Tipi tarvitsi ihmeellisen vähän unta, se kummastutti häntä itseäänkin –. (Jo-

ensuu) 

Tyypillistä on siis se, että lauseessa on niin ilmisubjekti kuin -objektikin, sub-

jekti on NP tai pronomini ja objekti on NP tai 1. persoonan pronomini. Tau-

lukossa 18 on subjektien jakauma eriteltynä. 

Taulukko 18. Hämmästyttämisverbien subjektit kaunokirjallisessa 

tekstissä verrattuna pelottaa-verbin subjekteihin 

subjekti N % pelottaa-verbin subjektit 

kaunokirjallisessa tekstissä 

NP 22 36,1 % 17,9 % 

nolla 6 9,8 % 41,8 % 

pronomini 25 41,0 % 25,4 % 

lausemainen rak. 8 13,1 % 14,9 % 

Yht. 61 100 % 100 % 

Subjektina miltei yhtä yleisiä ovat NP ja pronomini, ja subjektittomuus on 

harvinaista. Yleisyyssuhteet ovat siis päinvastaiset kuin pelottaa-verbillä; sen 

yhteydessä yleisin subjekti on nolla (41,8%) ja seuraavaksi yleisin on pro-

nomini. Myös hämmästymisverbeihin verrattuna ero on suuri: niidenkin är-

sykeargumentti on useimmiten nolla. 

Taulukossa 19 näkyy objektien jakauma. 
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Taulukko 19. Hämmästyttämisverbien objektit kaunokirjallisessa 

tekstissä verrattuna pelottaa-verbin objekteihin ja 

hämmästymisverbien subjekteihin 

objekti N % pelottaa-

verbin objektit 

hämmästymisverbien 

subjektit 

1. tai 2. persoona 24 39,3 % 34,3% 16,5 % 

15,6 % 11 18,9 % 16,4 %  

nolla 3 4,9 % 31,3 % 9,2 % 

NP 23 37,7 % 17,9 % 56,9 % 

 61 100 % 100 % 100 % 

Objekteina melkein yhtä yleisiä ovat NP sekä 1. tai 2. persoona. Hämmästyt-

tämisverbit esiintyvät hyvin harvoin ilman objektia: 61:stä verbin esiintymäs-

tä vain kolme on objektitonta. Tässä hämmästyttämisverbit eroavat huomat-

tavasti pelottaa-verbistä: sen esiintymistähän miltei kolmannes on objektit-

tomia. Myös objektin sijanvalinnassa on eroa: hämmästyttämisverbien 58 ob-

jektista kolme on akkusatiivissa, mikä on pelottaa-verbin yhteydessä niin 

harvinaista, ettei aineistossani ole yhtään pelottaa-verbin akkusatiiviobjektia. 

Nämä esiintymät ovat seuraavat. 

33. a. ––sen sijaan oli Kaarola niin tosissaan ja niin tarmokas, että harjoitteli suo-

meksi erinäisiä rooleja (sillä niistä sanottiin suomea parhaiten opittavan) ja 

vihdoin hämmästytti Helsingin esiintymällä suomalaisen teatterin näyttä-

möllä. (Järnefelt_Vanh) 

b. Sinä ihan hämmästytit minut, niinhän Sinä varustat meille kuin kuningat-

tarelle ja perintöprinssille. (Linnankoski_Laulu) 

c. Mutta sitten hämmästytit minut kertomalla että olit nähnyt minut usein 

puistossa ––. (AhoH) 

Näitä akkusatiiviobjektillisia lauseita yhdistää se, että niissä kaikissa subjek-

tin referentti on inhimillinen ja agentiivisesti toimiva (Kaarola, kuulija). Sen 

lisäksi kahdesta niissä on instrumentaalinen adessiiviadverbiaali, kuten esiin-

tymällä suomalaisen teatterin näyttämöllä ja kertomalla että ––. Kun lau-

seessa ilmaistaan, että kokijan tunnetilassa on tapahtunut merkittävä muutos, 

siinä yleensä myös kerrotaan, mikä tarkkaan ottaen sen aiheutti. Siksi lau-

seessa eksplikoidaan myös tarkkaan, minkälainen ärsykkeen toiminta tunneti-

lan äkillisen muutoksen kokijassa aiheutti. Tällöin itse asiassa on niin, että 

agentiivista toimintaa on nimenomaan se, joka tunnetilan muutoksen aiheut-

taa (esim. esiintyminen suomalaisen teatterin näyttämöllä). Itse tunnetilan 

muutosta agentti ei tarkoituksellisesti aiheuta. 

Sanajärjestystä tarkastelin niistä aineiston 41 lauseesta, jotka olivat myön-

teisiä aktiivisia indikatiivisia tai konditionaalisia ja joiden subjekti ei ollut 

lause. Yleisin sanajärjestysjärjestysvariantti oli tavanomainen SVO, jota 
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edustavat esimerkit (32a–d). Seuraavassa eri sanajärjestysvarianttien ja-

kauma. 

Taulukko 20. Hämmästyttämisverbillisten lauseiden sanajärjestys 

kaunokirjallisessa tekstissä verrattuna pelottaa-

verbillisten lauseiden sanajärjestykseen 

Sanajärjestys N % pelottaa-verbillisten 

lauseiden sanajärjestys 

SVO 22 53,7 % 6,4 % 

OVS 5 12,2 % 8,5 % 

VOS 3 7,3 %  

OV 4 9,8 % 40,4 % 

V 1 2,4 %  

VO 3 7,3 %  

SV 1 2,4 %  

OSV 2 4,9 %  

Yht. 41 100 %  

41 lauseesta yli puolessa (22:ssa) on perustransitiivijärjestys SVO. Muut jär-

jestykset ovat huomattavasti harvinaisempia. Huolimatta siitä, että objekti on 

henkilötarkoitteinen, se sijoittuu silti siis yleensä verbin jälkeen. Tässä nämä 

verbit käyttäytyvät toisin kuin pelottaa-verbi, jonka objekti on useimmiten 

verbiä ennen (34a). Hämmästyttämisverbit ovat enemmän tavallisten transi-

tiiviverbien kaltaisia: subjekti ennen verbiä, objekti sen jälkeen (34b). 

34. a. Voi, voi, minua pelottaa – (Canth_Sylvi) 

b. Hänen sanansa hämmästyttivät minua niin, etten osannut vastata mitään 
(Canth_Agnes) 

Hämmästyttämisverbejä ei siis käytetä kaunokirjallisessakaan tekstissä usein 

tunnekausatiivilausekehyksessä niin kuin pelottaa-verbiä, vaan kaunokirjalli-

sessa tekstissäkin ne esiintyvät enimmäkseen transitiivilausekehyksessä. 

Tunnekausatiivilausekehys ei silti ole täysin mahdoton hämmästyttämis-

verbien käyttöympäristö, kuten seuraavista lauseista näkyy: 

35. a. Aluksi minua hämmästytti hiljaisuus. (Angel) 

b. Päiviä kummastutti. (Anttila) 

Tämä on kuitenkin huomattavasti harvinaisempi tapa käyttää näitä verbejä 

kuin transitiivilausekehys. 

3.1.4.2 Hämmästyttämisverbien argumenttirakenteet lehtitekstissä 

Verbejä hämmästyttää, ällistyttää ja kummastuttaa löysin lehtitekstistä 85. 

Verbi äimistyttää ei esiintynyt kertaakaan. Yllättävästi näitä kokijaobjektisten 
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verbien esiintymiä löytyi korpuksesta enemmän kuin intransitiivisia hämmäs-

tymisverbejä, joita oli vain 44. Verbeistä pelätä ja pelottaa kummassakin 

tekstilajissa sekä hämmästymis- ja hämmästyttämisverbeistä kaunokirjalli-

sessa tekstissä kokijasubjektiset verbit (pelätä, hämmästyä, ällistyä jne.) ovat 

aina olleet selvästi yleisempiä kuin kokijaobjektiset. Lehtitekstin 85 hämmäs-

tyttämisverbiä jakautuivat seuraavasti. 

hämmästyttää 58 

kummastuttaa 19 

ällistyttää 8 

Yht. 85 

Hämmästyttämisverbejä käytetään lehtitekstissä tyypillisesti seuraavaan ta-

paan: 

36. a. Kysymys kummastuttaa kauppapoliitikkoja niin Helsingissä kuin Brysselis-

säkin. (sk87-14) 

b. Viimeviikkoinen ilmoitus 1,3 miljardin markan osakeannista hämmästytti 

niin oman väen kuin kilpailijatkin. (sk87-46) 

c. Häkkikanalakielto hämmästyttää. (Aamulehti) 

d. Dubcekin kuolema kummastuttaa yhä. (Aamulehti) 

Tyypillistä on, että sekä subjekti että objekti ovat NP:itä, kuten lauseissa 

(36a–b). Jos toinen ydinargumenteista puuttuu, ennemminkin objekti kuin 

subjekti (36c–d). Myös akkusatiivi objektin sijana on mahdollinen (36b). 

Hämmästyttämisverbien objektien jakauma näkyy taulukossa 21. 

Taulukko 21. Hämmästyttämisverbien objektit lehtitekstissä verrat-

tuna kaunokirjalliseen tekstiin sekä pelottaa-verbin ob-

jekteihin lehtitekstissä 

objekti N % objektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä 

pelottaa-verbin objektit 

lehtitekstissä 

1. tai 2 pers. 11 12,9 % 39,3 % 8,1 % 

3. pers. 3 3,5 % 18,9 % 8,1 % 

nolla 24 28,2 % 4,9 % 51,6 % 

NP 42 49,4 % 37,7 % 32,3 % 

Yht. 85 100 % 100 % 100 % 

Miltei puolet objekteista on NP:itä. Seuraavaksi yleisin objekti on nolla. Näi-

den suhteen hämmästyttämisverbit muistuttavat lehtitekstin pelottaa-verbiä: 

senkin yleisimmät objektit ovat NP ja nolla. Kaunokirjallisuuden hämmästyt-

tämisverbien objektit taas ovat hyvin harvoin nollia. 

Subjekti taas näkyvät taulukossa 22. 
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Taulukko 22. Hämmästyttämisverbien subjektit lehtitekstissä verrat-

tuna kaunokirjalliseen tekstiin sekä pelottaa-verbin 

subjekteihin lehtitekstissä 

subjekti N % subjektit kaunokirjalli-

sessa tekstissä 

pelottaa-verbin subjek-

tit lehtitekstissä % 

NP 55 64,7 % 36,1 % 58,1 % 

pron. 8 9,4 % 41,0 % 9,7 % 

lausemainen 15 17,6 % 13,1 % 8,1 % 

nolla 7 8,2 % 9,8 % 24,2 % 

Yht. 85 100 % 100 % 100 % 

NP on myös yleisin hämmästyttämisverbin subjekti lehtitekstissä. Pronominit 

taas ovat huomattavan harvinaisia subjekteja, aivan päinvastoin kuin kauno-

kirjallisessa tekstissä. Toisin kuin pelottaa-verbin yhteydessä, nolla ei ole 

kovin yleinen subjekti. 

Sanajärjestystä olen taas tarkastellut vain myönteisistä indikatiivisista ja 

konditionaalisista lauseista, joiden subjekti ei ole lause. Tällaisia oli 65. 

Taulukko 23. Hämmästyttämisverbillisten lauseiden sanajärjestys 

lehtitekstissä verrattuna kaunokirjalliseen tekstiin 

Järjestys N % hämmästyttämisverbillisten 

lauseiden sanajärjestys kau-

nokirjallisessa tekstissä 

SVO 30 46,2 % 53,7 % 

SV 18 27,7 % 2,4 % 

OVS 7 10,8 % 12,2 % 

OV 3 4, 6 %  

VO 4 6,2 %  

VS 3 4,6 %  

Yht. 65 100 %  

Yleisin järjestys on SVO, kuten kaunokirjallisessa tekstissäkin ja kuten pelot-

taa-verbillä lehtitekstissä. Erityisesti hämmästyttämisverbeille tyypillinen 

lehtitekstipiirre on objektittoman sanajärjestyksen SV yleisyys: hämmästyt-

tämisverbillisisistä lauseista 27,7 %:ssa on tämä sanajärjestys. Siitä ovat esi-

merkkejä seuraavan alaluvun lauseet (37a–c). 

3.1.4.3 Tekstilaji ja hämmästyttämisverbien argumenttirakenteet 

Hämmästyttämisverbejä käytetään enimmäkseen transitiivilausekehyksessä 

niin kaunokirjallisessa tekstissä kuin lehtitekstissäkin. Sanajärjestys on siis 

SVO ja molemmat argumentit ovat useimmiten paikalla. Erityinen lehtiteks-
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tin piirre on kuitenkin se, että hämmästyttämisverbejä käytetään usein ilman 

objektia sanajärjestyksessä SV, niin kuin esimerkeissä (37a–c). 

37. a. Yhtiön ilmoitus hämmästytti. (sk87-43) 

b. Kokeneen laskuvarjomiehen epäonnistunut kuviohyppy kummastuttaa Tik-

kakoskella. (Aamulehti) 

c. Erityisesti nuorista lähtenyt esittämisen riemu hämmästytti. (Aamulehti) 

Tällöin kokija jää aivan taka-alalle. Kerrotaan lähinnä ärsykkeen ominaisuu-

desta: ärsyke on luonteeltaan sellainen, että se on omiaan herättämään häm-

mästystä aivan yleensä ja kenessä tahansa. Tällöin kokija-argumentin paikalla 

on aito geneerinen nolla. 

3.1.5 Verbien pelätä ja pelottaa sekä hämmästymis- ja hämmästyttä-

misverbien argumenttirakenteet: kokoavaa tarkastelua 

Verbin pelätä sekä hämmästymis- ja hämmästyttämisverbien argumenttira-

kenteet ovat suhteellisen tavallisia transitiivi- ja intransitiiviverbien argu-

menttirakenteita. Pelätä-verbiä käytetään seuraavaan tapaan: 

38. a. Hän pelkäsi Eeron tuloa. (Jotuni_Huojuva) 

b. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

c. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

Pelätä-verbin objekti voi olla niin NP kuin että-lause tai referatiivirakenne-

kin, kuten esimerkeissä (38a–c). Lehtitekstissä lausemaiset rakenteet ovat 

erittäin yleisiä objekteja. Tämä kertoo siitä, että verbi on tällöin käytöltään ja 

merkitysvivahteeltaan aika tavalla ajattelemisverbin tapainen eikä enää pel-

kän tunne-elämyksen raportointia. 

Kausatiiviset hämmästyttämisverbit muistuttavat tässä käsitellyistä ver-

beistä eniten prototyyppistä transitiivista verbiä objektin sijanvaihteluineen: 

kun asia esitetään pysyvähkönä tilana, käytetään partitiiviobjektia, kuten lau-

seessa (39a), kun taas halutaan korostaa muutoksen aiheuttamista, objekti on 

akkusatiivissa, kuten lauseessa (39b). 

39. a. Kysymys kummastuttaa kauppapoliitikkoja niin Helsingissä kuin Brysselis-

säkin. (sk87-14) 

b. Viimeviikkoinen ilmoitus 1,3 miljardin markan osakeannista hämmästytti 

niin oman väen kuin kilpailijatkin. (sk87-46) 

Sekä pelätä-verbi että hämmästyttämisverbit esiintyvät siis transitiivilause-

kehyksessä. 

Hämmästymisverbit esiintyvät useimmiten ilman adverbiaaleja (40a), mut-

ta adverbiaalitkin esiintyvät toisinaan (40b–c). Lausekehys on intransitiivi-

nen. 
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40. a. Naiset hämmästyivät. (Canth_Kk) 

b. Hanna hämmästyi heidän rohkeuttaan eikä osannut muuta kuin päivitellä. 
(Canth_Kk) 

c. Mutta professori ei tästä vähääkään hämmästynyt, hänhän oli ollut tekemi-

sissä niin paljon vallattomien ylioppilaitten kanssa. (Finne_Kiljuset) 

Sellainen erityispiirre tarkastelemillani transitiivisilla tunneverbeillä (pelä-

tä-verbi sekä hämmästyttämisverbit) on, että ne esiintyvät melko usein ilman 

ilmiobjektia, kuten lauseissa (41a–d). Pelätä-verbin esiintymistä 28,3 % oli 

objektittomia. 

41. a. Kun vyöt kehotettiin pitämään kiinni, iäkkäämmät, vähän lentäneet matkus-

tajat pelkäsivät. (sk87-34) 

b. Pelkään, mutta haluan yrittää parhaani, ajattelin. (sk87-49) 

c. Siellä oli Pulla. Se oli sinne paennut petoja ja haukkua rähisi nyt siellä 

vimmatusti, niin että karhutkin pelkäsivät. (Finne_Kiljuset) 

d. En, en –! Elä pelkää! En minä karkaa. (Canth_Sylvi) 

Hämmästyttämisverbien objektittomia esiintymiä on lauseista 18,5 %. Niitä 

käytetään siis seuraavaan tapaan. 

42. a. –– korkeat hinnat kuitenkin kummastuttavat. (Aamulehti) 

b. Häkkikanalakielto hämmästyttää (Aamulehti) 

Hämmästyttämisverbien objektiton käyttö oli erityisen tyypillistä lehtitekstil-

le, kuten juuri edellä totesin. 

Verbi pelottaa poikkesi argumenttirakenteiltaan selvästi muista tässä käsi-

tellyistä verbeistä. Sitä käytetään toisaalta aivan samaan tapaan kuin häm-

mästyttämisverbejäkin, siis transitiivilausekehyksessä. Tällöin lauseessa on 

sekä subjekti että objekti ja neutraali sanajärjestys on SVO. Tällaista käyttöä 

edustaa lause (43). 

43. Edessä olevat hyvinvointivaltion rakenteiden leikkaukset pelottavat poliitikko-

ja ja kansalaisia. (sk94-48) 

Se esiintyy myös aika usein objektitta, kuten lauseessa (44), siis samaan ta-

paan kuin hämmästyttämisverbit. 

44. Uusi velka pelottaa. (Iltalehti) 

Toinen pelottaa-verbin tyypillinen esiintymisympäristö on tunnekausatiivi-

lausekehys. Siinä sillä on usein 1. tai 2. persoonan kokijaobjekti ja sanajärjes-

tys on OV, kuten lauseissa (45a–b) mutta myös toisinaan kolmaspersoonai-

nen objekti, kuten lauseessa (45c). 

45. a. Minua pelottaa yöllä, turhaan odotan unta, – (Lehtonen_Kerran) 

b. Minua pelottaa elämä ja ihmisen kurjuus. (Jotuni_Avoli) 

c. Selmaa kuitenkin pelotti. (Canth_Kk) 

d. Pelottaako? (sk87-18) 

e. Täytyy tunnustaa, että pikkuisen pelottaa. (sk87-12) 
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Näiden kahden eri lausekehyksen käytössä oli selvä ero eri tekstilajien vä-

lillä. Transitiivilausekehys oli suositumpi lehtitekstissä ja tunnekausatiivike-

hys taas kaunokirjallisessa tekstissä. Tämän eron voi selittää seuraavasti. 

Asiallisessa lehtitekstissä ei niinkään paneuduta yksittäisten ihmisten tunne-

elämään, vaan puhutaan ennemminkin asioista ja niiden ominaisuuksista ja 

niiden vaikutuksista ihmisiin. Silloin käytetään pelottaa-verbiä ärsykelähtöi-

sessä transitiivilausekehyksessä. Kaunokirjallinen teksti on taas nimenomaan 

ihmisiin ja heidän mielenliikkeisiinsä suuntautunutta. Tällöin kokijalähtöinen 

tunnekausatiivilausekehys tulee hallitsevaksi. 

Tunnekausatiivilausekehys pelottaa-verbin ja hämmästyttämisverbien 

käyttöympäristönä ei tietenkään ole aivan tuntematon lehtitekstissäkään eikä 

toisaalta transitiivilausekehys kaunokirjallisessa tekstissä. Lehtitekstissä tun-

nekausatiivilausekehystä esiintyy seuraavasti: 

46. a. Kuitenkin minua hämmästyttää suuresti sen ylpeily deflatorisen politiikan 

saavuttamisesta. (Aamulehti) 

b. Toiseksi hämmästytti sorilaisten ammattitaito. (Amulehti) 

d. –Vähän jännittää, mutta tippaakaan ei pelota. (Iltalehti) 

c. Ruotsalaiset seurasivat tätä kaikkea hyvin vakavina, ehkä heitä vähän pelot-

tikin. (sk87-38) 

Sitä esiintyy tyypillisesti silloin, kun kokija on 1. persoona tai nolla, jolla 

kuitenkin viitataan puhujaan. Tällaista käyttöä on suorissa lainauksissa sekä 

mielipidekirjoituksissa. 

Kaunokirjallisessa tekstissä taas esiintyy myös transitiivikehystäkin esi-

merkiksi seuraavaan tapaan. 

47. Kun heräsin ja näin taas viipurilaisen kadun edessäni, valtasi minut sellainen 

kodinkaipaus, että olin itkeä. Tämä tunne peloitti minua. (Järnfelt_Vanh) 

Tämä on mahdollista silloin, kun ärsyke sattuu olemaan diskurssin topiik-

kina, kuten esimerkissä (47). Siinä topiikiksi nousee tämä tunne, jonka ai-

heuttamasta reaktiosta halutaan kertoa. Muu kuin ihminen on kaunokirjalli-

sessa tekstissä diskurssin topiikkina kuitenkin aika harvoin. 

Tämä luvun tiedot ovat luoneet pohjaa seuraavalle luvulle, jossa paneudun 

syntaksin sijasta argumenttien semanttisiin ominaisuuksiin. Semantiikasta 

pyrin löytämään syitä verbin valintaan. Pyrin selvittämään sitä, miksi toisi-

naan valitaan kokijasubjektinen verbi (kuten pelätä) ja toisinaan taas ärsyke-

subjektinen verbi (kuten pelottaa). 
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3.2 Argumenttien semantiikka verbin valinnan selittäjänä 

Edellisessä luvussa tarkastelin verbien pelätä, pelottaa, hämmästyä, hämmäs-

tyttää, kummastua, kummastuttaa, ällistyä, ällistyttää, äimistyä ja äimistyttää 

argumenttirakenteita tekstikorpuksissa. Tässä luvussa tarkastelen näiden sa-

mojen verbien argumenttien semantiikkaa. Tarkastelen erityisesti sitä, eroaa-

ko vastakkaissyntaksisten mutta lähimerkityksisten verbien argumentisto se-

manttisesti toisistaan vai ei. Pohdin myös sitä, voisiko argumenttien seman-

tiikka vaikuttaa siihen, kumpi verbiparin verbeistä valikoituu kulloinkin käy-

tettäväksi. 

Koska verbiparin pelätä – pelottaa ja parien hämmästyä – hämmästyttää, 

ällistyä – ällistyttää, kummastua – kummastuttaa ja äimistyä – äimistyttää 

verbit ovat lähimerkityksisiä keskenään, voisi ajatella, että periaatteessa 

kumman tahansa parin jäsenen valinta voisi olla mahdollinen, kun on tarve 

puhua pelosta tai hämmästyksestä. Siis voitaisiin yhtä hyvin sanoa (48a) kuin 

(48b). Myös (48c) on mahdollinen ilmaisutapa. 

48. a. Hän pelkäsi sitä. 

b. Se pelotti häntä. 

c. Häntä pelotti (se).11 

Samoin lause (49a) olisi vaihdettavissa lauseeseen (49b). 

49. a. Hän hämmästyi asiasta. 

b. Asia hämmästytti häntä. 

Toisissa tapauksissa kuitenkin valitaan toinen ja toisissa toinen parin jäsen. 

Voisiko argumenttien semantiikka vaikuttaa siihen, että joskus valitaan pelä-

tä mutta toisinaan pelottaa, toisinaan hämmästyä ja toisinaan taas hämmästyt-

tää? 

Olen selvittänyt asiaa käyttäen samoja aineistoja kuin edellisessä luvussa. 

Erona edellisen luvun korpuksen käyttötapaan on se, että nyt en erottele lehti-

tekstiä ja kaunokirjallista tekstiä toisistaan sekä se, että olen kunkin verbipa-

rin osalta käynyt läpi saman tekstimassan, jotta verbien esiintymätaajuutta 

voitaisiin verrata toisiinsa. 

Esiintymiä kertyi seuraavasti: 

Taulukko 24. Verbiesiintymien määrä 

verbi N 

pelätä 764 

pelottaa 126 

 
11 Tässä luvussa en kiinnitä huomiota siihen, käytetäänkö verbiä pelottaa transitiivilausekehyksessä 

vai tunnekausatiivilausekehyksessä. 
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hämmästymisverbit 233 

hämmästyttämisverbit 146 

Taulukosta 24 käy ilmi se, että pelätä-verbi on ylivoimaisesti yleisin näistä 

verbeistä: sen esiintymiä on miltei 3,3 kertaa enemmän kuin toiseksi yleisim-

pien hämmästymisverbien esiintymiä yhteensä ja kuusi kertaa enemmän kuin 

harvinaisimman pelottaa-verbin esiintymiä. Myös se käy ilmi, että kokijasub-

jektiset verbit ovat pareistaan yleisempiä kuin kokijaobjektiset: pelätä on siis 

kuusi kertaa yleisempi kuin pelottaa ja hämmästymisverbit ovat 1,6 kertaa 

yleisempiä kuin hämmästyttämisverbit. 

Argumenttien semantiikkaa tarkastelen seuraavanlaisen luokituksen avul-

la: 

puheaktipersoona (PAP) Yksikön ja monikon ensimmäinen ja toinen persoona. Ilmenee 

pronominina tai pelkästään verbin taivutuksessa 

inhimillinen 3. persoona Leksikaalinen NP tai kolmaspersoonainen yksiköllinen tai mo-

nikollinen pronomini, joka viittaa inhimilliseen referenttiin. 

Näihin lasketaan myös personifioitu henkiolento kuten jumala. 

instituutio Leksikaalinen NP tai kolmaspersoonainen pronomini, joka viit-

taa kollektiiveihin ja instituutioihin, kuten perhe, väki, kylä, 

kaupunki, Helsinki, hallitus, johto jne. 

elollinen Leksikaalinen NP tai kolmaspersoonainen pronomini, joka viit-

taa elolliseen, toimivaan olentoon, muttei kuitenkaan ihmiseen 

eli siis eläimeen. 

eloton Leksikaalinen NP tai kolmaspersoonainen pronomini, joka viit-

taa konkreettiseen elottomaan esineeseen tai konkreettiseen ha-

vaintoon (ääni, melu, pyssy, juhlallinen puku). 

abstrakti Leksikaalinen NP, kolmaspersoonainen pronomini, lausemainen 

rakenne tai lause, joka viittaa ominaisuuteen, abstraktiin käsit-

teeseen, kielelliseen ilmaukseen, tilaan tai tapahtumaan (sota, 

yksinäisyys, määritelmä, kysymys, arvostelu, jonkun tulo) 

Ajatus argumenttien jaottelusta semanttisiin luokkiin on peräisin Laitisen 

(1992: 269–278) käyttämästä elollisuushierarkiasta, jonka idea taas on alun 

perin peräisin Silversteinilta (1981). Jos nämä luokat nyt asetetaan hierarki-

aan, siitä tulee tällainen: 

PAP > 3. pers. inhimillinen > instituutio > elollinen > eloton >abstrakti 

Tässä Silversteinin elollisuushierarkiassa on kyse siitä, että ylempänä oleva 

voittaa aina kilpailun subjektiudesta, pääsee subjektiksi. 

Myös Croft (1991: 150–151) katsoo tällaisen elollisuushierarkian vaikut-

tavan syntaktisen funktion valintaan. Hänen mukaansa subjektiksi päätyy 

varmimmin topikaalinen definiittinen referentti, joka on elollisuushierarkian 
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yläpäässä. Subjektiksi pääsyyn vaikuttaa ilman muuta myös semanttinen roo-

li: agentti pääsee subjektiksi herkemmin kuin patientti. 

Kun Langacker (1991: 305–309) pohdiskelee subjektiksi pääsyä, hän pää-

tyy siihen, että subjektiksi pääsee diskurssin topiikki. Topiikiksi pääsyyn taas 

vaikuttavat hänen mukaansa seuraavat seikat: semanttinen rooli, asema ns. 

empatiahierarkiassa, definiittisyys sekä lopulta kuvio/tausta-hahmotus. Ase-

malla empatiahierarkiassa Langacker tarkoittaa referentin asemaa hierarkias-

sa puhuja > kuulija > inhimillinen > eläin > esine > abstrakti entiteetti. Hänen 

mukaansa diskurssin topiikiksi ja siten subjektiksi päätyy varmimmin sellai-

nen referentti, joka on korkealla semanttisten roolien hierarkiassa sekä empa-

tiahierarkiassa, sekä jos se on definiittinen sekä kuvio/tausta-hahmotuksen 

kuvio. 

Näiden hierarkiaoletusten mukaan sellaista lausetta, jossa on pelkkä koki-

jaobjekti, kuten tunnekausatiivilausekehyslauseissa usein on, ei pitäisi voida 

lainkaan olla edes olemassa (minua pelottaa), koska kaikki argumentit ”pyr-

kivät” ensisijaisesti olemaan subjekteja, jos se vain on mahdollista. Voitaisiin 

tosin myös ajatella niin, varsinkin suomen ollessa kyseessä, että kyse ei ole-

kaan kilvasta nimenomaan subjektiksi pääsystä vaan pääsy teemapaikalle fi-

niittiverbin edelle riittää. Tällöin hierarkiahypoteesi ennustaisi tunnekausatii-

vilausekehyksen olemassaolon, muttei vieläkään verbinjälkeisellä objektin-

paikalla olevaa puheaktipersoonaa (asia hämmästytti minua). Uskon tällaisen 

semanttisen hierarkian kuitenkin jossain määrin vaikuttavan verbin valinnas-

sa. 

Argumenttien semantiikan tarkastelua mutkistaa se, että aina ei ilmiargu-

menttia lauseessa ole. Jos kyseessä kuitenkin on definiittinen referentti, olen 

luokittanut argumentin inhimilliseksi kolmanneksi persoonaksi. Muut puut-

tuvat kokijat on kirjattu geneeriksiksi nolliksi. Subjektin puuttumisen syy voi 

olla myös verbin passiivimuoto. Myös passiivi on koodattu erikseen. Mihin 

sitten passiivi ja geneeriset nollat sijoittuisivat hierarkiassa? Selvästi inhimil-

lisinä sijoittaisin ne puheaktipersoonien ja kolmannen persoonan inhimillis-

ten referenttien tienoille. Tarkkaa hierarkia-asemaa ei voi absoluuttisesti mää-

rittää, sillä se vaihtelee lauseittain. 

Seuraavaksi tarkastelen siis mainittujen tunneverbien argumenttien seman-

tiikkaa sekä näiden argumenttien yhdistelmiä ja selvitän myös sitä, onko ar-

gumenttiyhdistelmien semantiikalla vaikutusta verbin valintaan. 
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3.2.1 Argumenttien semantiikka verbien pelätä ja pelottaa valinnan 

selittäjänä 

Aineistossani on puhuttu pelosta käyttäen finiittiverbinä verbejä pelätä tai 

pelottaa 890 kertaa. Näistä 764 tapauksessa (85,8 %) on käytetty verbiä pelä-

tä ja vain 126:ssä (14,2 %) verbiä pelottaa. Kysymykseen, kumpi verbi 

yleensä valitaan, on siis helppo vastata: useimmiten valitaan pelätä. Esiinty-

mätaajuuden nojalla pelottaa on poikkeava, tunnusmerkkinen vaihtoehto. On 

siis syytä etsiä motiiveja sen valintaan. 

Tarkastelen ensin kummankin verbin kokijan ja ärsykkeen semantiikan 

erikseen ja siirryn sitten tarkastelemaan argumenttien yhdistelmiä. 

3.2.1.1 Pelätä-verbin argumenttien semantiikka 

Ennen kuin tarkastelen argumenttien yhdistelmiä, luon katsauksen pelkover-

bien argumenttien semantiikkaan yleensä. Pelätä-verbin kokijat eivät voi olla 

elottomia tai abstrakteja. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten pelätä-verbin 

kokijat jakautuvat puheaktipersoonien, muiden inhimillisten (kolmaspersoo-

naisten) referenttien ja muunlaisten viittausten kesken. 

Pelätä-verbin kokijat ovat useimmiten kolmaspersoonaisia inhimillisiä 

(47,5 %), kuten lauseissa (50a–b), ja seuraavaksi yleisimpiä ovat puheakti-

persoonat (32,5 %), kuten lauseissa (50c–d). 

50. a. Hän pelkäsi tyytymättömyyden leviävän. (sk87-39) 

b. Zubizarreta pelkää rankkareita (Iltalehti) 

c. – En minä murhaa teitä, en tapa sinua, älä pelkää. Oletko pelännyt? (Jotu-

ni_Huojuva) 
d. Minä pelkään maailman arvostelua. (Jotuni_Avoli) 

Passiivissa oleva pelätä-verbi on myös aika yleinen (9,6 %) ja erityisen 

tyypillinen lehtitekstille. 

51. a. Nykyisten säästöjen pelätään aiheuttavan pahempia tuhoja kuin pommitus-

ten. (sk94-04) 

b. Nykyään pelätään tulevaisuutta niin, että kunnon huumori unohtuu. (Iltaleh-

ti) 

Myös instituutiot kokijoina ovat yleisiä nimenomaan lehtitekstissä. 

52. a. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

b. Teollisuus pelkää pimeitä muovikasseja. (Iltalehti) 

c. Espanja pelkää baskien rajua iskua ennen vaalia. (Iltalehti) 

Vaikka kokija on yleensä ihminen tai ihmisinstituutio, eläinkokijoitakin 

on, kuten esimerkissä (53). 



   

 

 

134  

53. a. Hevonen ei jaksanut enää juosta karkua, vaikka se kamalasti pelkäsikin 

Hömpän kiljuntaa. (Finne_Kiljuset) 

b. Oletteko nähneet, miten haavoittunut pikku lintu pelkää auttajan kädellä. 
(Jotuni_Avoli) 

Pelätä-verbin ärsykkeen semantiikalle ei ole mitään rajoituksia: se voisi 

periaatteessa olla mikä vain, niin inhimillinen kuin abstraktikin. Ehdottomasti 

useimmiten se on abstrakti: lause, referatiivirakenne tai abstraktimerkityksi-

nen NP. Ärsykkeistä on 64,5 % (493/764) on abstrakteja. Tällaisista on esi-

merkkejä jo edellä: esimerkissä (52a) ärsykkeenä on että-lause, esimerkissä 

(50a) referatiivirakenne. Seuraavassa on lisää esimerkkejä lauseista, joissa on 

abstrakti NP ärsykkeenä. 

54. a. Lapsena pelkäsin kirkkoon astumista. (sk87-31) 

b. Kansallismielisten zulujen mielenosoitus sujui Johannesburgissa rauhan-

omaisesti, vaikka viranomaiset olivat pelänneet verilöylyä. (Iltalehti) 

c. Älä pelkää koettelemuksia, ne ovat se maksu, jolla lunastat varsinaisen 

omaisuutesi. (Jotuni_Avoli) 

Viidennes lauseista on sellaisia, joista ärsyke kokonaan puuttuu, kuten lau-

seissa (55a–b). 

55. a. Jos vapisen, niin kai pelkään. (Järnefelt_Veneoja) 

b. Johnny Mathis piti taluttaa lavalle, hän pelkäsi kuollakseen. (sk87-11) 

Muunlaisia ärsykkeitä kuin edellä käsiteltyjä on hyvin vähän. 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, minkälaiset kokijan ja ärsykkeen yhdistel-

mät ovat yleisimpiä. Odotuksenmukaista on, että tavallisimpia kokijan ja är-

sykkeen yhdistelmiä ovat seuraavanlaiset: 

56. a. Hän pelkäsi Eeron tuloa. (Jotuni_Huojuva) 

b. Lassi pelkäsi, että Kalle vielä yltyisi jatkamaan. (Järnefelt_Isänmaa) 

c. Pojat pelkäsivät saavansa selkäänsä ja läksivät pakoon pitkin maantietä. 
(Finne_Kiljuset) 

d. Moni suomalaisautoilija pelkää perinteistä harjapesua. (Iltalehti) 

e. Jaakonsaari pelkää, että hänestä on tulossa massatyöttömyyden symbo-

li. (Iltalehti) 

Esimerkin (56) lauseita yhdistää se, että niiden kokija on kolmaspersoonainen 

inhimillinen ja ärsyke abstrakti. Tällaisia oli lauseista noin kolmannes. Myös 

sellaiset lauseet, joissa kokija on puheaktipersoona ja ärsyke on abstrakti tai 

sitä ei ole, ovat aika yleisiä, kuten esimerkissä (57). 

57. a. Minä pelkään maailman arvostelua. (Jotuni_Avoli) 

b. – Minä pelkään. (Jotuni_Huojuva) 

c. ”Elä pelkää, lapsi”, lisäsi hän puoliääneen, nähdessään Hannan vaaleat kas-

vot, ”elä pelkää, minä tulen aamulla heti luoksesi”. (Canth_Kk) 

d. En pelkää vieraita kulttuureja, mutta tasapäistymistä pelkään. (sk94-22) 

Taulukossa 25 on tarkat luvut kokijan ja ärsykkeen eri yhdistelmistä. 
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Taulukko 25. Pelätä-verbin kokijan ja ärsykkeen yhdistelmät 

kokija ärsyke N % 

PAP12 puuttuu 96 12,6 % 

PAP abstrakti 122 16,0 % 

3. pers. inhim. puuttuu 60 7,9 % 

3. pers. inhim. 3. pers. inhim. 34 4,6 % 

3. pers. inhim. abstrakti 249 32,6 % 

instituutio abstrakti 46 6,0 % 

passiivi abstrakti 70 9,2 % 

muut yhdistelmät  87 11,4 % 

Yht.  764 100 % 

Yleisin yhdistelmä on siis kolmaspersoonainen inhimillinen kokija abstraktin 

ärsykkeen kera 32,6 % osuudellaan. Seuraavaksi yleisin yhdistelmä on pu-

heaktipersoona kokijana abstraktin ärsykkeen kera (16,0 %). 

Huomionarvoista on, että geneerinen nolla pelätä-verbin ”subjektina” on 

hyvin harvinainen, vaikka geneerinen nolla kokijan roolissa on yleensä taval-

linen, kuten esim. Laitinen (1995) on todennut. Pelätä-verbin harvat geneeri-

set nollat löytyvät vain jos–niin-tyyppisistä lauseissa sekä sitä-lisäkkeen kera, 

kuten lauseissa (58a-b). 

58. a. Oikeusturvavakuutuksenkin voi ottaa, jos (0) pelkää joutuvansa riita- tai ri-

kosasioiden takia turvautumaan lainopilliseen apuun matkallaan. (Iltalehti) 

b. Totta kai sitä (0) pelkää, kun myrskyää ja vene on hajoamassa, mutta mitään 

suurempaa hätää ei ole niin kauan kun se on edes jotenkin purjehduskun-

nossa. (sk87-18) 

Ärsykkeenä on useimmiten jokin tapahtuma, joka ilmaistaan kielellisesti 

lauseena, referatiivirakenteena tai nominaalistuksena. Hyvin harvoin pelon 

kohteeksi hahmottuu toinen ihminen tai jokin konkreettinen olento tai esine. 

Pelkäämisessä on kyse siitä, että suhtaudutaan huolestuneesti johonkin mah-

dolliseen tulevaisuuden tapahtumaan, joka olisi pelkääjän kannalta negatiivi-

nen. 

3.2.1.2 Pelottaa-verbin argumenttien semantiikka 

Samoin kuin pelätä- myös pelottaa-verbin kokijat ovat useimmiten kolmas-

persoonaisia inhimillisiä. Niitä on puolet pelottaa-verbin kokijoista (63/126). 

Pelottaa-verbin erityisominaisuus on se, että kolmaspersoonaisen inhimilli-

sen kokijan jälkeen toiseksi yleisin kokija on nolla (23,8 %) (30/126). Pelätä-

verbihän taas ei juuri koskaan esiinny ilman ilmikokijaa. Puheaktipersoona 

 
12 PAP = puheaktipersoona eli 1. ja 2. persoona. 
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on pelottaa-verbin kokijana vasta kolmanneksi yleisin (22,2 %) (28/126). 

Tyypillisiä pelottaa-verbin kokijoita on seuraavassa: 

59. a. Leaa alkoi pelottaa. (Jotuni_Huojuva) 

b. Kanervaa haaste ei pelota. (sk87-20) 

c. (0:aa) Pelotti niin, että itku oli tulossa. (Pakkala) 

d. Uusi velka pelottaa (0:aa). (Iltalehti) 

e. – Minua pelottaa. Koko elämä on käynyt kauhuksi. (Jotuni_Avoli) 

f. ”Eikö sinua pelottanut?” kysyi Laura kauhistuneena. (Pakkala) 

Lauseissa (59a–b) on kolmaspersoonainen inhimillinen kokija, lauseissa 

(59c–d) kokija on geneerinen nolla. Toisinaan nollakokija tuntuu suhteellisen 

selvästi joltakin spesifiseltä diskurssimaailman henkilöltä (59c), toisissa taas 

on kyse arbitraarisesta kenestä tahansa (59d). Monissa tapauksissa on vaikea 

sanoa, kummasta on kysymys. Tyypillistähän on, että kokija, ja varsinkin sel-

lainen kokija, joka ei ole nominatiivisubjekti, nollautuu (Laitinen 1995). Lau-

seissa (59e–f) kokija on puheaktipersoona. 

Kuten pelätä-verbin myös pelottaa-verbin yleisin ärsyke on abstrakti. Nii-

tä on pelottaa-verbin ärsykkeistä 56,3 %. Subjektittomuus eli esiintyminen 

ilman ärsykettä on myös tavallista: yli kolmannes lauseista on sellaisia. Pu-

heaktipersoonat eivät esiinny lainkaan ärsykkeinä pelottaa-verbillä. Tyypillis-

tä on, että ärsykettä ei ole, kuten lauseissa (59a), (59c), (59e) ja (59f), sekä 

lauseiden (60a–b) abstraktit ärsykkeet. 

60. a. Vanheneminen ei häntä pelota ––. (sk94-14) 

b. ––mahdollinen terveysriski pelottaa kuluttajia. (Iltalehti) 

Seuraavaksi siirryn pelottaa-verbin kokijan ja ärsykkeen yhdistelmien tar-

kasteluun. Tavallisimpia yhdistelmiä ovat seuraavanlaiset: 

61. a. Vain ruumiillinen voima olisi pelottanut häntä. (Jotuni_Huojuva) 

b. Santeri ei ojentanut kättään ottaakseen, sillä häntä alkoi pelottaa, että tämä 

on unta. (Pakkala) 

Esimerkin (61) lauseissa kokija on kolmaspersoonainen inhimillinen ja ärsy-

ke on abstrakti. 27 % lauseista on tätä tyyppiä. Seuraavaksi yleisin on kol-

maspersoonainen inhimillinen kokija ja puuttuva ärsyke 18,3 %:n osuudella, 

kuten esimerkissä (62). 

62. a. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

b. Tuira ei hievahtanutkaan ja Latun emäntä jäi häntä katsomaan hetken aikaa 

pitkään. Liisaa rupesi peloittamaan. (Pakkala) 

c. Ruotsalaiset seurasivat tätä kaikkea hyvin vakavina, ehkä heitä vähän pelot-

tikin. (sk87-38) 



   

 

 

137  

Kolmanneksi yleisin on 15,1 %:n osuudellaan yhdistelmä abstrakti ärsyke ja 

ilmipanematon kokija, kuten lauseissa (63a–b). 

63. a. Maanjäristykset eivät pelota (0:aa). (Iltalehti) 

b. Tekniikan tuoma vapaus pelottaa (0:aa). (sk87-22) 

Viimeksi mainitut ovat erityisen tyypillisiä lehtitekstille. 

Taulukossa 26 näkyvät pelottaa-verbin kokijan ja ärsykkeen yhdistelmät. 

Taulukko 26. Pelottaa-verbin kokijan ja ärsykkeen yhdistelmät ver-

rattuna pelätä-verbiin 

kokija ärsyke N % pelätä-verbi % 

PAP puuttuu 12 9,5 % 12,6 % 

PAP abstrakti. 13 10,3 % 16,0 % 

3. pers. inhim. puuttuu 23 18,3 % 7,9 % 

3. pers. inhim. abstrakti 34 27,0 % 32,6 % 

gen. nolla abstrakti 19 15,1 % - 

muut yhdistelmät  25 19,8 % - 

Yht.  126 100 %  

Kuten taulukosta 26 näkyy, kovin suurta eroa pelätä-verbiin ei ole. Yleisin 

yhdistelmä on kummallakin sama, siis sellainen, jossa kokija on kolmasper-

soonainen inhimillinen ja ärsyke abstrakti. 

Erityisesti pelottaa-verbille ominaisina näyttäytyvät sellaiset lauseet, joissa 

on abstrakti ärsyke mutta kokija on nolla, siis lauseiden (63a–b) tapaiset lau-

seet. 

3.2.1.3 Kokijan ja ärsykkeen yhdistelmä verbien pelätä ja pelottaa va-

linnan selittäjänä 

Nyt on saatu selville, millaisia ovat pelätä-verbin ja pelottaa-verbin argu-

mentit semanttisesti ja mikä on eri yhdistelmien yleisyys kummankin verbin 

yhteydessä. Nyt siirryn vertailemaan näiden kahden verbin kokija–ärsyke-

yhdistelmiä keskenään. Tarkastelen sitä, onko joitakin kokija–ärsyke-

yhdistelmiä, joiden yhteydessä tulee valituksi ennemmin pelottaa kuin pelä-

tä. 

Seuraavassa tarkastelun kohteena on 883 lausetta, joista 758:ssa on käytet-

ty verbiä pelätä (85,8 %) ja 125:ssä verbiä pelottaa (14,2 %). Näistä kahdesta 

pelkoverbistä useimmin tulee valituksi verbi pelätä. Minua kiinnostaakin nyt, 

onko mitään kokija–ärsyke-yhdistelmää, jolloin verbi pelottaa valittaisiin oli-

si useammassa kuin 14,2 %:ssa tapauksista. 
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Taulukkoon 27 olen asettanut rinnakkain kunkin argumenttiyhdistelmän 

kummankin verbin kohdalla. Olen laskenut, mikä osuus kustakin yhdistel-

mästä tulee pelätä-verbille ja mikä pelottaa-verbille. Esimerkiksi taulukon 

neljättä riviä luetaan näin: yhdistelmää puheaktipersoona kokijana ja nolla 

ärsykkeenä on yhteensä kummallakin verbillä 108 lausetta, ja tämä määrä ja-

kautuu niin, että pelätä-verbille sattuu 88,9 % tapauksista (96 lausetta) ja pe-

lottaa-verbille 11,1 % tapauksista (12 lausetta). Taulukon yksinkertaista-

miseksi olen yhdistänyt semanttiset luokat kolmaspersoonainen inhimilli-

nen, instituutio ja elollinen luokaksi kolmaspersoonainen elollinen ja luo-

kat eloton ja abstrakti luokaksi eloton. Erityisesti kannattaa verrata harmaal-

la merkityillä taulukon riveillä olevia prosenttilukuja toisiinsa (rivin sisäises-

ti). 
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Taulukon 27 perusteella voidaan todeta, että todennäköisyys pelottaa-verbin 

käyttöön kasvaa, mitä vähemmän elollinen ärsyke on. Prosenttiluvut pelot-

taa-verbin kohdalla nimittäin suurenevat 1,8 %:sta 25,6 %:iin, silloin kun 

kokija on vaihtelemattomasti kolmaspersoonainen elollinen, mutta ärsyke 

vaihtelee kolmaspersoonaisesta elollisesta (1,8 %), elottomaan (12,5 %) ja 

nollaan (25,6 %). Katson siis nollaärsykkeenn olevan vähiten elollinen. Ku-

ten prosenttiluvuista huomataan, silloinkin tietysti useimmiten valitaan pelä-

tä-verbi. Oikeastaan on siis niin päin, että mitä elollisempi ärsyke on, sitä 

varmemmin vältetään pelottaa-verbin käyttöä. Tällä ilmeisesti halutaan vält-

tää agentiivista tulkintaa: elolliseksi tulkittavaa ärsykettä ei haluta pelottaa-

verbin subjektiksi, jottei se saisi agentiivista tulkintaa. 

Kokijana olevaa puheaktipersoonan kanssa käytetään hiukan keskimää-

räistä useammin pelätä-verbiä (88,3 %:ssa tapauksista). Ero keskimääräiseen 

on kuitenkin pieni. 

Taulukosta käy ilmi myös se, että jos kokijaa ei lauseessa ole, käytetään 

normaalia yleisemmin pelottaa-verbiä (22,2 % tapauksista). Tällöin kokijat-

tomuus ilmenee geneerisenä nollana. Pelätä-verbiä käytettäessä ei turvauduta 

vastaavassa tapauksessa geneeriseen nollaan vaan passiiviin. 

Nimenomaan pelätä-verbiä käytetään siis semantiikaltaan seuraavanlaisten 

argumenttien kanssa: 

64. a. Koettele! Minä en sinua pelkää. Sinä et mahda minulle mitään. 
(Canth_Sylvi) 

b. Eikä hän niitä poliisejakaan pelkää. (Lehtonen_Putki) 

Lauseessa (64a) erityistä on se, että ärsyke on puheaktipersoona. Lauseessa 

(64b) ärsyke on kolmaspersoonainen inhimillinen. Tällaisten argumenttien 

kanssa ei aineistossani käytetä koskaan pelottaa-verbiä seuraavaan tapaan: 

65. a. ?Sinä et minua pelota 

b. ?Eivätkä poliisitkaan häntä pelota. 

Tämä johtunee siitä, että jos transitiivisen verbin subjekti viittaa inhimilli-

seen referenttiin, se saa helposti agentiivisen ja intentionaalisen toimijan tul-

kinnan, jollaisesta tunneverbin ärsykkeen yhteydessä yleensä ei ole kyse. 

Tämän tulkinnan voi välttää käyttämällä toista saatavilla olevaa lähimerki-

tyksistä verbiä eli pelätä-verbiä, jossa ärsykkeen voi asettaa objektiksi. 

Myös sellaisen havainnon voi tehdä, että jos kokijana on eläin, käytetään 

aina pelätä-verbiä, kuten lauseessa (66). 

66. Hevonen ei jaksanut enää juosta karkua, vaikka se kamalasti pelkäsikin Höm-

pän kiljuntaa. (Finne_Kiljuset) 
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Pelottaa-verbin kolmaspersoonainen kokija on aina inhimillinen, joten lau-

seen (67) tapaisia ei ole aineistossani. 

67. ? – vaikka sitä kamalasti pelottikin Hömpän kiljunta. 

Tämä johtunee siitä, että pelottaa-verbin käytölle ominaista on tietynlainen 

kolmaspersoonaiseen kokijaan eläytyminen, josta tulee puhe seuraavassa lu-

vussa. Aineistooni ei sattunut tekstejä, joissa asioita tarkasteltaisiin eläinten 

kannalta. 

Samoin siis jos kokijaa ei ilmaista, valitaan aika usein pelottaa-verbin 

käyttö geneerisen nollan kanssa. Sama koskee ärsykettä: jos sitä ei ilmaista, 

käytetään aika usein nimenomaan pelottaa-verbiä, kuten lauseissa (68a–b). 

68. a. Pietikäistä pelottaa. (sk87-12) 

b. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

Kuten edellä on käynyt ilmi, vaikka jonkinlaisia tendenssejä verbin valinnan 

suhteen on nähtävissä, argumenttien semantiikka ei vaikuta kuitenkaan kovin 

voimakkaasti verbin valintaan. Pelätä-verbi on aina ylivoimaisesti tavalli-

sempi valinta, eikä sellaista argumenttiyhdistelmää löytynyt, joka ajaisi mi-

tenkään erityisen vahvasti käyttämään pelottaa-verbiä. 

3.2.2 Argumenttien semantiikka hämmästymis- ja hämmästyttämis-

verbien valinnan selittäjänä 

Aineistossani on 379 esiintymää hämmästymis- ja hämmästyttämisverbeistä 

eli verbeistä hämmästyä, ällistyä, kummastua ja äimistyä sekä hämmästyttää, 

ällistyttää, kummastuttaa ja äimistyttää. Näistä 146 (38,5 %) on hämmästyt-

tämisverbejä ja 233 (61,5 %) hämmästymisverbejä. Hämmästymisverbit ovat 

siis jonkin verran yleisempiä. 

Pyrin selvittämään myös näidenkin verbien kohdalla sitä, mikä vaikuttaa 

siihen, että toisinaan valitaan hämmästyä ja toisinaan hämmästyttää, vaikka 

molemmilla voi ilmaista suunnilleen samaa: jokin saa aikaan hämmästymi-

sen. Siis yhtä hyvin voisi käyttää lausetta (69a) kuin lausetta (69b). 

69. a. Hän hämmästyi asiasta. 

b. Asia hämmästytti häntä. 

Toisinaan kuitenkin käytetään toista ja toisinaan taas toista. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että verbien hämmästyä ja hämmästyttää merkitysero ei ole vain 

suuntaisuudessa vaan ne eroavat toisistaan myös siten, että hämmästyä on in-

koatiivinen, siis muutosverbi. Verbi hämmästyttää taas voi sisältää muutok-
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sen tai sitten olla luonteeltaan (ainakin jonkin aikaa) pysyvää tilaa ilmaiseva. 

Esimerkiksi lauseissa (70a–b) tapahtuu selvä mentaalisen tilan muutos, jota 

korostaa myös konkreettinen muutos. 

70. a. Hanna hämmästyi ja lensi punaiseksi. (Canth_Kk) 

b. Kaikki väki äimistyi ensin sanattomaksi. (Järnefelt_Veneoja) 

Lauseissa (71a–b) on käytössä ällistyttää- ja hämmästyttää-verbit. Nämä 

lauseet ilmaisevat muutosta, joka käy ilmi objektin akkusatiivisijasta: 

71. a. Kenraalin hautajaisissa hän ällistytti ranskalaiset parkumalla sydäntäsär-

kevästi: "Isä!” (sk87-21) 

b. ..mutta sen sijaan oli Kaarola niin tosissaan ja niin tarmokas, että harjoitteli 

suomeksi erinäisiä rooleja (sillä niistä sanottiin suomea parhaiten opittavan) 

ja vihdoin hämmästytti Helsingin esiintymällä suomalaisen teatterin näyt-

tämöllä. (Järnefelt_Vanh) 

Seuraavassa on käytössä verbi kummastuttaa, mutta mistään muutoksesta 

ei ole kyse vaan nimenomaan tunnetilan pysyvyydestä: 

72. Niin kauan kuin hän vielä oli jalkeilla, kummastutti minua koko ajan tuo vä-

hentymätön, nöyrä kiitollisuuden palo hänen suurissa silmissänsä, jota 

herkkäuskoisuudessani olin luullut rakkaudeksi. (Järnefelt_Elame) 

Pysyvyyden tulkinta syntyy lauseessa (72) paitsi objektin partitiivisuudesta, 

myös adverbiaalista koko ajan. 

Täten siis intransitiivisia muutosverbejä ei voi käyttää, jos on tarve puhua 

hämmästyneisyyden tilasta. Tällöin voi käyttää ainoastaan kausatiivisia ver-

bejä. 

3.2.2.1 Hämmästymisverbien argumenttien semantiikka 

Tarkastelen tässä hämmästymisverbien argumenttien semantiikkaa samaan 

tapaan kuin edellä tarkastelin pelätä- ja pelottaa-verbien argumenttien se-

mantiikkaa. Argumenttien semanttinen luokitus on sama kuin edellä. Häm-

mästymisverbien kokijat eivät voi olla abstrakteja eivätkä elottomia, kuten 

eivät yleensäkään mentaalisten verbien kokijat. Niistä onkin noin kolme nel-

jännestä (74,7 %) kolmaspersoonaisia inhimillisiä. Puheaktipersoonia on vain 

20,2 %. Pelätä-verbiin verrattuna puheaktipersoonien osuus kokijoista näyt-

tää pieneltä: pelätä-verbin kokijoista 32,5 % on puheaktipersoonia. Samoin 

pelätä-verbille tunnusomaisia instituutiokokijoita tai verbin passiivimuotoa ei 

löydy hämmästymisverbillisistä lauseista juuri ollenkaan. 

Tyypillisiä hämmästymisverbien kokijoita on lauseissa (73a–e). 

73. a. Naiset hämmästyivät. (Canth_Kk) 
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b. Kylläpä hän hämmästyi nähdessään Hömpän hurjaa vauhtia kulkevan. (Fin-

ne_Kiljuset) 
c. Zurri ällistyy. (sk87-03) 

d. Itse asiassa vaasalaiset hämmästyivät havaitessaan, miten monen järjestön 

toiminta-ajatukseen nykyisin sisältyy kansainvälisyys ja käytännön kehitys-

yhteistyö. (sk87-14) 

e. Hämmästyin ruokakauppojen katoamista kirkolta. (Aamulehti) 

Pelkoverbien tapaan myöskään hämmästymisverbit eivät aseta rajoituksia är-

sykkeen semantiikan suhteen. Kuten jo syntaktisessa tarkastelussa todettiin, 

hämmästymisverbillisissä lauseissa ei ärsykettä useimmiten ole lainkaan. Yli 

kolme neljännestä (76,0 %) lauseista on ärsykkeettömiä. Jos lauseessa on är-

syke, se on abstrakti. Tällaisia on 22,3 % lauseista. Muunlaisia ärsykkeitä oli 

233 lauseesta vain neljässä, ja ne olivat seuraavanlaisia: 

74. a. Vaan varis on tottunut siihen, että pikkulinnut pesiään puolustavat, eikä 

hämmästy huudoista. (Aho_Kata) 

b. Ja kun maantie monesti kulkee aivan rautatien vartta, niin hämmästyivät ju-

nien kuljettajatkin niin tätä joukkoa, että pysäyttivät junan ––. (Fin-

ne_Kiljuset) 
c. Heikki oli Niemelään tultuansa hämmästynyt tämän talon ulkonaista asua. 

(Järnefelt_Isänmaa) 
d. Laurila ällistyi miesten tuomisista ja ällistyi vielä lisää, kun Luoto kertoi, 

mistä kamppeet oli löydetty. (Lehväslaiho) 

Yleensä siis ärsykettä ei ole mainittu, kuten lauseissa (73a–d), tai se on 

abstrakti kuten lauseessa (73e) ja (75a–b). 

75. a. Julia hämmästyi niin kutsuttua akateemista vapautta. (Aamulehti) 

b. Vastaanottovirkailija oli varmasti nähnyt ammattivuosiensa aikana yhtä jos 

toistakin, mutta hämmästyi asiakkaan purkauksen voimakkuutta. (Anttila) 

Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia kokijan ja ärsykkeen yhdistelmiä on 

hämmästymisverbillisisssä lauseissa. Yli puolet lauseista (57,1 %) on tyyppiä 

”kolmaspersoonainen inhimillinen kokija hämmästyy”, jollaisista on esi-

merkkejä lauseissa (73a–d). Ainoana argumenttina on siis kokija. Vain 

16,3 %:ssa lauseista inhimillisen kokijan seuralaisena on lauseessa myös 

abstrakti ärsyke. 
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Taulukko 28. Hämmästymisverbien kokijan ja ärsykkeen yhdistelmät 

verrattuna pelätä-verbiin 

kokija ärsyke N % pelätä % 

PAP 0 37 15,9 % 12,6 % 

PAP abstrakti 10 4,3 % 16,0 % 

3. pers. inhim 0 133 57,1 % 7,9 % 

3. pers. inhim. abstrakti 38 16,3 % 32,6 % 

Muut yhdistelmät  15 6,4 %  

Yht.  233 100 %  

Kokijan ja ärsykkeen yhdistelmiä ei siis juurikaan ole, koska useimmiten ai-

noana argumenttina on kokija. Hämmästymisverbit ovatkin enimmäkseen 

yhden argumentin, kokijan, kera käytettyjä verbejä. 

Jos ärsykettä ei ilmaista elatiivisella tai partitiivisella adverbiaalilla, häm-

mästymisen aiheuttaja voidaan toki ilmaista muutenkin. Tällöin kuitenkaan ei 

ole kyseessä varsinainen verbin valenssiin kuuluva ärsykeargumentti. Hyvin 

tavallisia hämmästymisverbin seuralaisia ovat infiniittiset verbirakenteet 

(temporaaliset lauseenvastikkeet), kuten lauseissa (76a–b) ja suunnilleen sa-

man ilmaisevat kun-lauseet, kuten lauseissa (76c–d), joiden avulla kerrotaan, 

minkä seikan havaitseminen sai aikaan hämmästymisen. Tyypillistä on, että 

näiden rakenteiden verbit ovat havaintoverbejä, kuten nähdä, kuulla ja huo-

mata. 

76. a. Arvaahan, kuinka pojat hämmästyivät nähdessään uuden sisarensa. (Fin-

ne_Kiljuset) 
b. Herrat ottivat hänet puheilleen, mutta hämmästyivät suuresti kuullessaan, 

mitä hänellä oli sanomista. (Järnefelt_Vanh) 

c. Ja sen kera vierähti päivä iltaan niin nopeasti, että Olavi aivan hämmästyi, 

kun huomasi alkavan jo hämärtää. (Linnankoski_Laulu) 

d. Ja sentähden hän sekä kummastui että sanomattomasti ilostui, kun huoma-

si, ettei isä ollut millänsäkään –– (Järnefelt_Isänmaa) 

Paitsi hämmästymisen aiheuttajasta, usein hämmästymislauseessa kerrotaan 

myös hämmästymisen seurauksesta käyttäen rakennetta: niin, että + lause, 

kuten lauseissa (77a–c). Tällöin on yleensä kyse, siitä mitä hämmästyjä teki 

hämmästymisensä takia. 

77. a. Hanna niin hämmästyi, ettei osannut sanoa paljon mitään. (Canth_Kk) 

b. Käkriäinen ällistyi mokomista ehdoista niin, että katsoi ensin suu auki. 
(Lehtonen_Putki) 

c. Portilla koulun vahtimestari kummasteli tätä paria ja hämmästyi niin, että 

laukaisi pyssyn, jolloin kaikki suolat menivät opettajien kokoushuoneen 

ikkunaan ja särkivät sen. (Finne_Kiljuset) 

Tyypillisiä reaktioita ovat sanattomaksi joutuminen (77a) ja ällistynyt ilme 

(77b). 
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3.2.2.2 Hämmästyttämisverbien argumenttien semantiikka 

Kuten hämmästymisverbien myös hämmästyttämisverbien yleisin kokija on 

kolmaspersoonainen ja inhimillinen. Hieman alle puolessa lauseista (46,6 %) 

on kolmaspersoonainen inhimillinen kokija. Seuraavaksi yleisin on odotuk-

senmukaisesti puheaktipersoona. Huomattavan yleinen on geneerinen nolla 

kokijana: yli viidenneksessä lauseista on nollakokija. Taulukosta 29 näkyy, 

että erityyppisten kokijoiden osuudet ovat hyvin samantapaiset kuin pelottaa-

verbin yhteydessä. Sen sijaan kun verrataan hämmästyttämisverbejä hämmäs-

tymisverbeihin, näkyy selvä ero: hämmästymisverbeiltä puuttuvat miltei ko-

konaan instituutiokokijat sekä nollat kokijan paikalla, joita on jonkin verran 

hämmästyttämisverbien kokijoina. 

Taulukko 29. Hämmästyttämisverbien kokijat verrattuna pelottaa-

verbiin ja hämmästymisverbeihin 

kokija N % pelottaa % hämmästymisverbit % 

PAP 35 24,0 % 22,2 % 20,2 % 

3. pers. inhim. 68 46,6 % 50,0 % 74,7 % 

instituutio 11 7,5 % 4,0 % 1,3 % 

nolla 32 21,9 % 23,8 % 2,1 % 

Yht. 146 100 % 100 % 100 % 

Seuraavassa on esimerkkejä tavallisista hämmästyttämisverbien kokijoista. 

Lauseissa (78a–b) on kolmaspersoonainen inhimillinen kokija, lauseessa 

(78c) puheaktipersoona ja lauseessa (78d) on instituutiokokija ja lauseessa 

(78e) ei kokijaa ole lainkaan. 

78. a. Tämä vastaus niin hämmästytti jaoston jäseniä, että he eivät voineet pitää 

poliiseja järjellisinä olentoina. (Finne_Kiljuset) 

b. Viimeviikkoinen ilmoitus 1,3 miljardin markan osakeannista hämmästytti 

niin oman väen kuin kilpailijatkin. (sk87-45) 

c. Minua hämmästytti hänen optimistisuutensa työllisyyskehityksen suhteen––

. (Iltalehti) 

e. Suomalaisten perimä liikennemaksu hämmästyttää Venäjän ministeriötä 
(Iltalehti) 

d. Yhtiön ilmoitus hämmästytti (0:aa). (sk87-43) 

Toisin kuin hämmästymisverbillisissä lauseissa, hämmästyttämisverbillisissä 

lauseissa on useimmiten ärsyke: 94,5 % lauseista on sellaisia, kuten taulukos-

ta 30 käy ilmi. Nämä ärsykkeet voivat olla jopa kolmaspersoonaisia inhimil-

lisiä (8,9 % lauseista). Esimerkiksi pelottaa-verbin ärsykehän on aineistossa-

ni äärimmäisen harvoin kolmaspersoonainen inhimillinen. Molemmat seikat 

kertovat siitä, että hämmästyttämisverbit ovat lähempänä prototyyppistä tran-

sitiivi- ja kausatiiviverbiä kuin pelottaa-verbi. Tämä on aivan odotuksenmu-
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kaista: ovathan hämmästyttämisverbit intransitiivisten hämmästysverbien 

produktiivisia kausatiivistuksia. 

Taulukko 30. Hämmästyttämisverbien ärsykkeet verrattuna pelot-

taa-verbiin ja hämmästymisverbeihin 

ärsyke N % pelottaa % hämmästymisverbit % 

puuttuu 8 5,5 % 34,1 % 76,0 % 

PAP 3 2,1 %   

3. pers. inhim. 13 8,9 %   

instituutio 1 0,7 %   

elollinen 2 1,4 %   

eloton 7 4,8 %   

abstrakti 105 71,9 % 56,3 % 22,3 % 

Yht. 146 100 %   

Useimmat hämmästyttämisverbien ärsykkeet ovat toki abstrakteja niin kuin 

muidenkin tähän mennessä käsiteltyjen verbien ärsykkeet. Esimerkkejä abst-

rakteista ärsykkeistä on lauseissa (78a–d). Lauseissa (79a–b) on esimerkkejä 

kolmaspersoonaisista inhimillisistä ärsykkeistä. 

79. a. Mutta vielä enemmän hän hämmästytti meitä ehdottamalla, että lähtisimme 

yhdessä Heinola-laivassa katsomaan sitä kruununpuustellia ––. (Järne-

felt_Vanh) 
b. Joskus Poju hämmästytti häntä uusilla viisauksillaan, joita hän oli oppinut 

koulussa tahi lueksinut kirjoista ja jotka olivat jo isompien poikien viisauk-

sia. (Jotuni_Huojuva) 

Jos ärsyke on kolmaspersoonainen inhimillinen, lauseessa on myös yleensä 

instrumenttiadverbiaali (ehdottamalla, että..., uusilla viisauksillaan). Tällai-

sissa lauseissa voisi jopa ajatella semanttisten roolien jaon olevan sellainen, 

että subjekti onkin agentti ja instrumenttiadverbiaali-ilmaus on ärsyke. Näi-

hin lauseisiin sisältyy kaksi propositiota: esimerkiksi lauseessa (79a) puhu-

taan siitä, että hän ehdotti, että…,. ja sen lisäksi kerrotaan, että me hämmäs-

tyimme tämän teon johdosta. Tämä kaikki ilmaistaan kuitenkin yhdellä lau-

seella, jossa alkuperäinen tunnetilan muutoksen aikaansaanut teko ilmaistaan 

infiniittisellä kolmannen infinitiivin adessiivi -rakenteella. 

Kokijan ja ärsykkeen yhdistelmistä yleisin on kolmaspersoonainen inhi-

millinen kokija ja abstrakti ärsyke (30,8 %), kuten taulukosta 31 näkyy. 
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Taulukko 31. Hämmästyttämisverbien kokijan ja ärsykkeen yhdis-

telmät verrattuna pelottaa-verbiin 

kokija ärsyke N % pelottaa % 

PAP abstrakti 29 19,9 % 10,3 % 

3. pers. inhim nolla 7 4,8 % 18,3 % 

3. pers. inhim inhim 7 4,8 %  

3. pers. inhim abstrakti 45 30,8 % 27,0 % 

instituutio abstrakti 7 4,8 %  

nolla abstrakti 24 16,4 % 15,1 % 

muut yhdistelmät  27 18,5 %  

Yht.  146 100 %  

Seuraavaksi yleisin yhdistelmä on sellainen, jossa on puheaktipersoona koki-

jana ja abstrakti ärsykkeenä. Kolmaspersoonaisesta inhimillisestä ja puheak-

tipersoonakokijasta on esimerkit lauseissa (78a–c). Muuten hämmästyttämis-

verbit muistuttavat kovasti argumenttiyhdistelmiltään pelottaa-verbiä, paitsi 

että hämmästyttämisverbit esiintyvät harvoin ärsykkeettömissä lauseissa. Är-

sykkeettömiä inhimilliskokijaisia lauseita on vain 4,8 %, kun pelottaa-

verbillisistä lauseista sellaisia on 18,3 %. 

3.2.2.3 Kokijan ja ärsykkeen yhdistelmä hämmästymis- ja hämmästyt-

tämisverbien valinnan selittäjänä 

Hämmästyttämisverbien kokijan ja ärsykkeen yhdistelmiä on tarkasteltu 379 

lauseen osalta. Lauseita, joiden finiittiverbi on hämmästymisverbi, on 233 

(61,5 % kaikista lauseista) ja lauseita, joiden finiittiverbi on hämmästyttä-

misverbi, on 146 (38,5 % kaikista lauseista). On siis todennäköisempää valita 

hämmästymisverbi kuin hämmästyttämisverbi. 
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Taulukosta 32 näkyy selvä työnjako näiden verbien kesken: hämmästymis-

verbi valitaan silloin, kun ärsykettä ei ilmaista verbin argumentilla (185 är-

sykkeettömästä lauseesta 177:ssä verbinä on hämmästymisverbi ja vain kah-

deksan kertaa hämmästyttämisverbi). Ärsyke ilmaistaan tällöin jollakin muul-

la tavalla kuin verbin argumentilla tai sen voi päätellä kontekstista. Jos taas 

ärsyke ilmaistaan, valitaan hämmästyttämisverbi: ärsykkeellisistä 194 lau-

seesta 138:ssa käytetään hämmästyttämisverbiä ja vain 56:ssä hämmästymis-

verbiä. 

Tällainen työnjako tuntuu mitä luonnollisimmalta: valitaan intransitiivi-

verbi, kun argumentteja on vain yksi eli pelkkä kokija, ja transitiiviverbi, kun 

argumentteja on kaksi. Hämmästymisverbin valinta silloin kun argumentteja 

on kaksi, on selvästi harvinaisempaa kuin hämmästyttämisverbin valinta. Jos 

ärsykettä ei haluta ilmaista, käytetään siis hämmästymisverbiä (80a), mutta 

harvemmin hämmästyttämisverbiä (80b): 

80. a. Naiset hämmästyivät. (Canth_Kk) 

b. ?Naisia hämmästytti. 

Jos taas nimenomaan kokija jätetään ilmipanematta, käytetään mieluum-

min transitiivista verbiä. 39 sellaisesta lauseesta, jossa kokijaa ei panna eks-

plisiittisesti ilmi, 34 tapauksessa käytetään hämmästyttämisverbiä ja vain 

seitsemässä tapauksessa hämmästymisverbiä. Tästä on esimerkkinä (81a). 

Silloin ei käytetä hämmästymisverbiä, kuten lauseessa (81b). 

81. a. Yhtiön ilmoitus hämmästytti. 

b. ?Yhtiön ilmoitusta hämmästyttiin. 

Taulukosta voi myös huomata, että jos ärsyke on kolmaspersoonainen 

elollinen, käytetään hämmästyttämisverbiä. Tässä hämmästymisverbi-

hämmästyttämisverbi-pari on päinvastainen kuin pelätä–pelottaa-pari: niiden 

kohdallahan kolmaspersoonaista elollista ärsykettä ei juuri tapaa pelottaa-

verbin subjektina, mikä johtuu pelottaa-verbin yleisestä tunnekausatiivilau-

sekehyskäytöstä. Jos ärsyke halutaan ilmaista ja se jopa on elollinen, käyte-

tään hämmästyttämisverbiä lauseen (82a) tapaan. Tällaisessa tapauksessa ei 

käytetä hämmästymisverbiä lauseen (82b) tapaan. 

82. a. Hän hämmästytti meitä. 

b. ?Me hämmästyimme häntä/hänestä 
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3.2.3 Kokoavaa tarkastelua pelätä–pelottaa- ja hämmästymis–

hämmästyttämisverbipareista 

Argumenttien semantiikka näyttää vaikuttavan jonkin verran hämmästymis-

hämmästyttämisverbien valintaan. Hämmästymisverbi valitaan varsinkin sil-

loin, kun kokija on ainoa argumentti eikä ärsykettä ilmaista verbin argumen-

tilla. Silloin taas jos myös ärsyke ilmaistaan lauseen ytimessä, käytetään 

hämmästyttämisverbiä. Näin käy varsinkin, jos ärsyke on kolmaspersoonai-

nen elollinen. Tästä oli esimerkkejä juuri edellä. 

Sen sijaan verbien pelätä ja pelottaa osalta voi vain todeta, että pelätä on 

aina yleisemmin käytetty ja näin tunnusmerkitön. Jotkin tekijät saavat kui-

tenkin toisinaan valitsemaan pelottaa-verbin. Argumenttien semantiikasta ei 

löydy pelottaa-verbin käyttöön kovin vahvasti ajavaa tekijää. Ainoa lievä 

tendenssi, jonka voi havaita, on pelottaa-verbin käytön välttäminen, jos ärsy-

ke on puheaktipersoona tai kolmaspersoonainen elollinen. Samoin pelottaa-

verbiä käytetään, kun kokijaa ei haluta panna eksplisiittisesti ilmi. 

Kun yhden lauseen mittainen konteksti ei auta löytämään selitystä pelot-

taa-verbin valintaan, siirryn seuraavassa etsimään sitä laajemmasta tekstikon-

tekstista. 

3.3 Topikaalisuuden ja näkökulman vaikutus tunneverbin valintaan 

Edellisessä luvussa etsin argumenttien semantiikasta vastausta kysymykseen, 

milloin lähimerkityksisistä mutta vastakkaissyntaksisista verbeistä valitaan 

toinen ja milloin toinen (pelätä vai pelottaa, hämmästyä / ällistyä / kummas-

tua / äimistyä vai hämmästyttää / ällistyttää / kummastuttaa /äimistyttää). 

Argumenttien semantiikka vaikutti jonkin verran joissakin tapauksissa, mutta 

paljon jäi vielä avoimeksi. Tässä luvussa tarkastelen tekstuaalisempia asioita: 

topiikin ja näkökulman vaikutusta asiaan. 

Kuten jo edellisessäkin luvussa kävi ilmi, ei ainoastaan verbin argument-

tien semantiikalla ole merkitystä vaan myös niiden diskurssistatuksella eli 

sillä, onko verbin argumenteista jokin diskurssitilanteessa tuttu ja jo puheena 

oleva. Puheena olevaan referenttiin viittaava argumentti eli topiikki pääsee 

herkemmin subjektiksi. 

Topiikki on hyvin moninaisesti ja sekavasti käytetty termi.13 Tässä määrit-

telen topiikin seuraavasti. Topiikki on diskurssin puheenaihe: se, josta puhu-

taan ja josta jotain sanotaan. Topiikiksi taas voi sanoa sellaista referenttiä, 

 
13Ks. esim. Cornelis (1997), Chafe (1994) 
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joka pysyy diskurssissa topiikkina jonkin aikaa. Se siis mainitaan useammas-

sa peräkkäisessä lauseessa.14 Tällä lailla topiikin määrittelee Givón (1990: 

899–902, 1995).15 Topiikiksi puhuja valitsee sellaisen referentin, johon kiin-

nittää huomionsa. Diskurssissa voi luonnollisesti olla yhtaikaa vireillä mon-

takin topiikkia. 

Käytännössä suomenkielisessä diskurssissa topiikki esiintyy lauseissa 

useimmiten verbinetisenä NP:nä ns. T-paikalla (Vilkuna 1989: 37–43).16 

Verbinetistä elementtiä nimitän tästä lähtien teemaksi. Seuraavassa tekstissä 

(yhtenä) topiikkina on Ally McBeal, johon viittaavat ilmaukset ovat kaksi 

kertaa genetiiviattribuuttina(1, 4), kerran subjektina(2) ja kerran objektina(3). 

Ally McBealin1 seurasta ei tällä erää saatu nauttia kovinkaan kauan. Ally2 pa-

lasi vasta äsken kesätauolta, ja nyt jo häntä3 kiidätetään talvitelakalle siitäkin 

huolimatta, että katsojaluvut ovat kasvaneet kerta kerralta. Kun syyskuun lo-

pussa juristineitosen4 edesottamuksia seurasi 706 000 ihailijaa, niin tässä 

kuussa ylitettiin 900 000 katsojan raja. (Iltalehti 19.10.1999) 

Voisi siis ajatella, että tunneverbien käytössä argumenttiehdokkaiden topi-

kaalisuus vaikuttaisi niin, että verbiksi valittaisisiin sellainen, jonka teemaksi 

topikaaliseen referenttiin viittaava argumentti luonnollisimmin asettuu. Seu-

raavaksi tarkastelen sitä, vaikuttaako referentin topikaalisuus siihen, millai-

nen tunneverbi valitaan. 

Myöhemmin, jaksossa 3.3.3 tulee mukaan myös näkökulman käsite, kun 

topikaalisuus ei enää riitä selittämään ilmaustavan valintaa. 

3.3.1 Kokija teemana: hämmästymisverbit ja pelätä-verbi 

Kuten jo aiemmin on todettu, kokijasubjektiset tunneverbit pelätä ja hämmäs-

tymisverbit ovat taajakäyttöisempiä kuin kokijaobjektiset pelottaa-verbi ja 

hämmästyttämisverbit. Se ei ole mikään ihme, sillä tunteista puhuttaessa on 

luonnollista, että diskurssin topiikkina on kokija. Tällöin hänet otetaan lähtö-

kohdaksi ja häneen viittaava ilmaus pääsee tunneverbiä käytettäessä lauseen 

teemaksi eli tyypilliselle subjektipaikalle. 

Erityisen odotuksenmukaiselta näiden verbien käyttö tuntuu silloin, kun 

ärsykettä ei verbin argumentilla haluta mainita eli objektia tai adverbiaalia ei 

ole lauseessa lainkaan, kuten esimerkeissä (83a–c). 

 
14 Tällaisesta topiikin pysyvyydestä puhuvat myös Helasvuo (1997) ja Tiainen (1998) käyttäen ter-

mejä ”referentiaalinen ketju” ja ”referentin jäljitettävyys” (tracking). 
15 Samaan tapaan topiikin ymmärtävät myös van Valin (1993: 22–33) ja Lambrecht (1994). 
16 Tarkemmin sanoen tyypillisellä subjektin paikalla. 
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83. a. Jos vapisen, niin kai pelkään. (Järnefelt_Veneoja) 

b. Johnny Mathis piti taluttaa lavalle, hän pelkäsi kuollakseen. (sk87-11) 

c. Naiset hämmästyivät. (Canth_Kk) 

Hämmästymisverbejä käytetään enimmäkseen juuri tähän tapaan. 

Jos sen sijaan sekä kokija että ärsyke mainitaan lauseessa, voi olla niin, et-

tä toinen on topikaalinen ja toinen ei. (Tietysti myös molemmat voivat olla 

topikaalisia tai ei-topikaalisia.) Selvittääkseni kokijan ja ärsykkeen topikaali-

suutta tarkastelin sellaisia pelätä-verbillisiä ja hämmästymisverbillisiä lausei-

ta, jossa verbillä on sekä subjekti että objekti tai adverbiaalitäydennys. Otin 

mukaan vain sellaiset lauseet, joissa ärsyke oli leksikaalinen NP tai pronomi-

ni. Sellaiset lauseet, joissa ärsyke oli lause tai muu lausemainen rakenne, jäi-

vät siis pois. Tällaisen argumentin topikaalisuutta on vaikea määrittää. Lisäk-

si kriteerinä oli neutraali SVO-sanajärjestys. Tällöin siis subjekti on aina ver-

binetisellä teemapaikalla. 

Subjektit ja objektit olen luokitellut topikaaliseksi tai ei-topikaaliseksi sen 

perusteella, onko referenttiin viitattu juuri edellä vai ei. Topikaalisia ovat 

edellisessä tai sitä edellisessä lauseessa puheena olleet, muut on luokiteltu ei-

topikaalisiksi. 

Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa (84) Brasilian valmentajasta on pu-

huttu jo pitkään, mutta miesten vilustuminen mainitaan pelätä-verbin objek-

tina ensimmäisen kerran. Brasilian valmentaja on siis topikaalinen, mutta 

miesten vilustuminen ei ainakaan vielä tässä lauseessa ole topikaalinen. 

84. Folha de Sao Paulo -lehden toimittaja haastatteli Brasilian valmentajaa Car-

los Alberto Silvaa lentokoneessa Atlantin yllä. Haastattelija ja haastateltava 

pohtivat Suomen kylmää ilmastoa. Brasilian valmentaja[top] pelkäsi mies-

tensä vilustumista[ei-top]. (sk87-23) 

Ei-topikaalisiksi olen koodannut paitsi täysin uudet, kuten esimerkin (84) 

miesten vilustumisen, myös sellaiset argumentit, jotka viittaavat koko tekstin 

kannalta kylläkin tuttuun henkilöhahmoon, mutta sellaiseen, josta juuri edellä 

ei ole ollut puhe. Tällainen on esimerkiksi isä esimerkissä (85). 

85. Hanna meni katsomaan, oliko Jussi kotona. Sielläpä poika arvon istui nyt ka-

marissaan. Tikapuuhun vuoli poikkipuuta, hän oli telmätessään katkaissut yh-

den ja pelkäsi isää[ei-top]. (Canth_Kk) 

Taulukossa 33 näkyy pelätä-verbin ja hämmästymisverbien argumenttien 

topikaalisuusyhdistelmät. 

Taulukko 33. Pelätä-verbin ja hämmästymisverbien argumenttien 

topikaalisuus 

Kokijasubjekti Ärsykeobjekti/adv:li N % 
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Kokijasubjekti Ärsykeobjekti/adv:li N % 

topikaalinen ei-topikaalinen 55 39,6 % 

topikaalinen topikaalinen 51 36,7 % 

ei-topikaalinen ei-topikaalinen 28 20,1 % 

ei-topikaalinen topikaalinen 5 3,6 % 

Yht.  139 100 % 

Taulukosta 33 käy ilmi, että pelätä-verbillisissä ja hämmästymisverbillisissä 

lauseissa teemapaikalla oleva kokijasubjekti on yleensä topikaalinen, juuri 

edellä puheena ollut. Lauseista 73,6 % on tällaisia. Verbinjälkeinen ärsykear-

gumentti on useammin ei-topikaalinen kuin topikaalinen: 59,7 % lauseista on 

tällaisia. Yleisin argumenttien topikaalisuusyhdistelmä on odotuksenmukai-

nen: topikaalinen kokijasubjekti ei-topikaalisen ärsykeobjektin tai 

-adverbiaalin kera. Lauseista 39,6 % on tällaisia. Yleistä on myös se, että mo-

lemmat ovat topikaalisia, juuri puheena olleita (36,7 %). Kaikkein vähiten on 

sellaisia lauseita, joissa roolit olisivat päinvastaiset, siis subjekti ei-

topikaalinen ja objekti/adverbiaali topikaalinen. Tällaisia lauseita on vain 3,6 

% kaikista lauseista. 

Esimerkissä (86) kummastua-verbin molemmat argumentit ovat topikaali-

sia. Hanna ja silmien kiilto on mainittu juuri edellä. 

86. Ja nytkin ilmestyi hänen silmissään tuo samanen kiilto, joka aina kylmentä-

väisesti Hannaan vaikutti; hän[top] joka kerran kummastui sitä[top] ja vais-

tomaisesti hän tunsi, että Salmelassa jotain liikkui, jolle hän jäi vieraaksi. 
(Canth_Kk) 

Seuraavassa on taas esimerkki sellaisesta harvoin esiintyvästä informaa-

tiorakenteesta lauseessa, jossa kokijasubjekti on ei-topikaalinen mutta ärsy-

keobjekti on topikaalinen. 

87. Tämä ukko oli sangen äkäinen ja ankara ja kävi joskus, rohkeusryypyt otettu-

aan, naapureissa keppiänsä heristelemässä, kun aituri-elukat sattuivat hänelle 

mitä vahinkoa tekemään tai kun muuten hänen peräti vanhoillisia sääntöjänsä 

ja mielipiteitään vastaan eleltiin. Nuoriväki[ei-top] pelkäsi häntä[top] niin, et-

tä Sorkin omenat aina säilyivät, vaikka muiden olivat aikoja sitten huvenneet. 
(Järnefelt_Vanh) 

Lauseessa (87) diskurssitilanne on sellainen, että ärsykkeestä on ollut puhe 

jo edellä ja sitten tulee mukaan kokija, josta taas ei ole ollut edellä puhetta ja 

joka on siis ei-topikaalinen. 
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Seuraavassa esimerkkijaksossa taas tapahtuu topiikin vaihdos. Esimerkissä 

(88) topiikkina on ensin Kirsi (lauseissa 1, 2 ja 3). Sitten topiikiksi vaihtuu 

myyjä (lauseissa 4, 5 ja 6). 

88. 1) Kirsi oli mukana. 2) Se oli hyppinyt taulun luota toiselle, ollut innoissaan. 

3) Koko ajan se oli puhunut omaa kieltään, jossa ei ollut kaikkia kirjaimia. 4) 

Myyjä alkoi tuijottaa. 5) Se ikäänkuin vetäytyi taaksepäin, näytti kauhistuneel-

ta. 6) Se pelkäsi ja inhosi Kirsiä. 7) Kuvitteli kai saavansa tartunnan. (Hänni-

käinen) 

Kun lauseessa 6 kerrotaan myyjän tuntemista tunteista Kirsiä kohtaan, käyte-

tään verbiä pelätä (ja inhota). Käytetään siis kokijasubjektista verbiä, koska 

kokija on topiikkina. 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan tapauksia, joissa on ärsyke teemana. 

3.3.2 Ärsyke teemana: hämmästyttämisverbit ja pelottaa-verbi transi-

tiivilausekehyksessä 

Jos tekstissä puheena ovat ennemminkin asiat ja niiden ominaisuudet kuin 

ihmiset, kyse on tunteistakin puhuttaessa siitä, mitä tunteita jotkin asiat herät-

tävät ihmisissä. Tällöin siis topiikkina onkin ärsyke, ja on luonnollista käyttää 

sellaista verbiä, jonka teemapaikalle eli subjektiksi tulee ärsyke, kuten esi-

merkiksi pelottaa-verbiä ja hämmästyttämisverbejä ja näitäkin nimenomaan 

transitiivilausekehyksessä, jolloin sanajärjestys on SV(O). 

Kaikkein odotuksenmukaisinta näiden verbien käyttö on silloin, kun koki-

jaa ei mainita lainkaan. Silloin verbiä käytetään ilmaisemaan, että jokin asia 

on omiaan herättämään pelkoa jo(i)ssaku(i)ssa ja yleensä, kuten lauseissa 

(89a–b). 

89. a. Tekniikan tuoma vapaus pelottaa (sk87-22) 

b. Skotti hämmästytti ajotaidoillaan jo teini-ikäisenä. (Aamulehti) 

Pelottaa-verbin ja hämmästyttämisverbien transitiivilausekehys- eli SVO-

käyttöä tarkastellessani valitsin tarkasteltavaksi lauseet, jossa sekä kokija että 

ärsyke ovat paikalla ja sanajärjestys on SVO. Verbin argumentit luokittelin 

topikaalisuutensa mukaan samaan tapaan kuin aiemminkin. 
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Taulukko 34. Pelottaa-verbin ja hämmästyttämisverbien argument-

tien topikaalisuus (transitiivilausekehys [SVO]) 

Ärsykesubjekti Kokijaobjekti N % 

topikaalinen ei-topikaalinen 19 24,1 % 

topikaalinen topikaalinen 31 39,2 % 

ei-topikaalinen ei-topikaalinen 15 19,0 % 

ei-topikaalinen topikaalinen 14 17,7 % 

 Yht. 79 100 % 

Taulukosta 34 näkyy, että yleisintä on se, että sekä ärsyke että kokija ovat ol-

leet vastikään puheena ja siis topikaalisia. Tällaisia lauseita on 39,2 % kaikis-

ta lauseista. Sellaisia lauseita, joissa ärsyke on topikaalinen mutta kokija taas 

ei, oli 24,1 %, mutta päinvastaisia 17,7 %. Näiden verbien kohdalla ei siis ole 

yhtä selvää topikaalisuuseroa kokijan ja ärsykkeen välillä kuin pelätä-verbin 

ja hämmästymisverbien kohdalla. Tämä johtunee kokijaobjektin henkilöviit-

teisyydestä. Henkilöt ovat yleensä topikaalisempia teksteissä kuin ei-

henkilöt. 

Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka diskurssin topiikiksi nouseva asia 

tulee pelottaa-verbin subjektiksi. 

90. Suomalaiset kuluttajat ovat huolissaan siitä, syövätkö he tietämättään englanti-

laista naudanlihaa tai siitä peräisin olevia ainesosia kuten liivatetta. BSE-

tautiin sairastuneiden nautojen mahdollisesta terveysriskistä ihmisille ei 

edelleenkään ole täyttä varmuutta, mutta varmaa on, että mahdollinen ter-

veysriski pelottaa kuluttajia. (Iltalehti) 

Esimerkin (90) toisen virkkeen ensimmäisessä lauseessa mainitaan ensim-

mäisen kerran mahdollinen terveysriski. Virkkeen toisessa mutta-sanalla al-

kavassa lauseessa subjektina on että-lause, jossa tähän terveysriskiin viitataan 

toisen kerran. Näin siis mahdollinen terveysriski on tullut topiikiksi. Kun tä-

män topiikin herättämistä tunteista kuluttajissa halutaan mainita, verbiksi tu-

lee luonnollisimmin ärsykesubjektinen pelottaa, koska näin topiikki pääsee 

teemapaikalle verbin eteen. 

Seuraavassakin esimerkissä diskurssin topiikkina on asia, joka asettuu pe-

losta puhuttaessa ärsykkeeksi. 

91. Hysteeriset, itkunsekaiset raivokohtaukset ovat kuitenkin merkki siitä että 

vanhempasi vihan ja frustraation tunteet ovat kasvaneet yli hänen kykynsä hal-

lita niitä. Tällaisina aikoina häntä ei saa jättää yksin. Muista: hänen omien 

tunteittensa voimakkuus tuntuu pelottavalta ja jos hän huomaa, että ne pelot-

tavat myös hänen lapsiaan, tämä vain lisää hänen omaa pelkoaan yhä enem-

män. (sk87-16) 
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Tämä on katkelma lastenkasvatusaiheisesta tekstistä, jossa roolit on humoris-

tisen vaikutelman saavuttamiseksi vaihdettu: tekstissä puhutellaan toisessa 

persoonassa lapsia ja annetaan ohjeita vanhempien kasvatusta varten. Tarkas-

telun alaisessa kohdassa topiikkina ovat vanhemman tunteet ja niiden voi-

makkuus. Ensin niiden sanotaan tuntuvan pelottavilta vanhemmasta itsestään 

ja sitten puhutaan siitä, että ne pelottavat hänen lapsiaan. Kokijat, lapset, il-

maantuvat uutena asiana, ei-topikaalisena, tekstiin.17 Siksi verbiksi on vali-

koitunut pelottaa transitiivilausekehyksessä käytettynä. 

Seuraavassa on samantapainen esimerkki hämmästyttää-verbin käytöstä. 

92. Kyrklund on myös kilpaillut Flyinge Amiralilla enemmän kuin millään muul-

la hevosella viime aikoina. Kilpailusta toiseen hevonen on osoittanut edisty-

neensä lähes laukka-askelin. Tämän kuun alussa Tukholmassa maailmancupin 

osakilpailussa se hämmästytti jo asiantuntijoitakin kypsällä esiintymisellään. 
(Aamulehti) 

Tekstin topiikiksi nousee hevonen Flyinge Amiral esimerkin (92) toisessa 

lauseessa. Kolmannessa lauseessa halutaan puhua asiantuntijoiden hämmäs-

tymisestä, mutta kun hämmästyttäjänä on tuo puheena ollut hevonen, on 

luonnollista käyttää verbiä hämmästyttää ja panna hevoseen viittaava ilmaus 

lauseen subjektiksi. 

Samoin seuraavassakin tekstikatkelmassa valitaan verbiksi hämmästyttää: 

93. Sitten kutsuttiin sisään kaikki ne poliisit, jotka eivät olleet Kiljusia nähneet. He 

olivat tulleet palvelukseen vasta sen jälkeen, kun Kiljuset olivat menneet Ame-

rikkaan. Kun kysyttiin, olivatko he nyt niitä nähneet, niin he vastasivat, että se 

oli ollut heille mahdotonta, kun heidän housunsa olivat olleet ilman nappeja 

eivätkä he tahtoneet päästä minnekään liikkumaan. Tämä vastaus niin häm-

mästytti jaoston jäseniä, että he eivät voineet pitää poliiseja järjellisinä olen-

toina. (Finne_Kiljuset) 

Esimerkissä (93) topiikkina ovat ensin poliisit, joilta kysytään, ovatko he 

nähneet Kiljusia. Heidän vastauksensa tulee topiikiksi viimeisessä virkkees-

sä. Kun sen kerrotaan herättävän hämmästystä, tulee esiin myös uusi osallis-

tuja, jaosto. Poliisien toiminnan vaikutus jaoston jäsenten mentaaliseen tilaan 

on luonnollisinta esittää hämmästyttää-verbillä, kun topiikkina ovat poliisit ja 

heidän toimintansa. 

Argumentin topikaalisuus vaikuttaa siis selvästi verbin valintaan: kokija-

subjekti on topikaalinen 76,3 %:ssa pelätä-verbillisistä ja hämmästymisver-

billisistä lauseista ja ärsykesubjekti on topikaalinen 63,3 %:ssa lauseista, jois-

 
17 Lapset ovat tietysti tekstin vastaanottajia, sillä possessiivisuffiksi sanassa vanhempasi paljastaa, 

kelle teksti on suunnattu. Lapsia ei kuitenkaan ole eksplisiittisesti mainittu tekstissä tätä aiemmin. 
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sa verbinä on hämmästyttämisverbi tai pelottaa-verbi transitiivilausekehyk-

sessä. 

3.3.3 Kokija teemana: pelottaa-verbi tunnekausatiivilausekehyksessä 

verrattuna pelätä-verbin käyttöön 

Kuten jo tekstisyntaktisessa tarkastelussa luvussa 3.1 kävi ilmi, pelottaa-

verbiä käytetään paljon myös niin, että sanajärjestys on OV(S). Kyse on tun-

nekausatiivilausekehyksestä, jossa kokijaobjekti on teemana eli verbinetisellä 

paikalla. Tästä ovat esimerkkeinä (94a–c). 

94. a. Voi, voi, minua pelottaa (Canth_Sylvi) 

b. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

c. Ihmisiä pelottaa junan pysäyttäminen. (sk95-35) 

Käyttö tunnekausatiivilausekehyksessä on pelottaa-verbin kahdesta käyttöta-

vasta yleisempi kaunokirjallisuusaineistossani. Hämmästyttämisverbejä ei 

juurikaan käytetä tässä rakenteessa, muttei se täysin mahdotontakaan ole, ku-

ten esimerkki (95) osoittaa. 

95. Päiviä kummastutti. (Anttila) 

Taulukosta 35 näkyy, kuinka pelottaa-verbiä käytetään voittopuolisesti tun-

nekausatiivilausekehyksessä kaunokirjallisessa tekstissä: 74,2 % pelottaa-

verbin esiintymistä on tunnekausatiivilausekehyksessä kaunokirjallisessa 

tekstissä, kun taas lehtitekstin pelottaa-verbeistä vain 17,6 % on tunne-

kausatiivilausekehyksessä. Lehtitekstissä transitiivilausekehys on paljon ta-

vallisempi pelottaa-verbin käyttötapa. 

Taulukko 35. Pelottaa-verbin transitiivilausekehys- [SV(O)] ja tun-

nekausatiivilausekehys- [OV(S)] esiintymät 

järjestys kauno: pelottaa % lehti: pelottaa % 

OV(S) 23 74,2 % 5 17,6 % 

SV(O) 8 25,8 % 23 82,4 % 

Yht. 31 100 % 28 100 % 

Hämmästyttämisverbejä käytettäessä kummassakin tekstilajissa transitiivilau-

sekehys on suositumpi kuin tunnekausatiivilausekehys, kuten taulukosta 36 

käy ilmi. 
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Taulukko 36. Hämmästyttämisverbien transitiivilausekehys- [SV(O)] 

ja tunnekausatiivilausekehys- [OV(S)] esiintymät 

järjestys kauno: hämmäs-

tyttämisverbit 

% lehti: hämmäs-

tyttämisverbit 

% 

OV(S) 9 28,1 % 10 17,2 % 

SV(O) 23 71,9 % 48 82,8 % 

Yht. 32 100 % 58 100 % 

Taulukosta 36 näkyy, kuinka niin kaunokirjallisuudessa kuin lehtitekstissäkin 

hämmästyttämisverbejä käytetään useimmiten SV(O)-kehyksessä: kaunokir-

jallisuudessa 71,9 % esiintymistä on tässä kehyksessä ja lehtitekstissä 82,8 

%. Tämän takia keskityn tästä lähtien luvun loppuosassa vain pelottaa-verbin 

tunnekausatiivilausekehyskäyttöön. 

Tähän mennessä olen todennut, että kokijateemaisia lauseita käytetään, 

kun kokija on diskurssin topiikkina ja vastaavasti ärsyketeemaisia lauseita 

käytetään, kun ärsyke on diskurssin topiikkina. Esimerkiksi verbejä pelätä ja 

pelottaa käytetään siis seuraavasti: 

96. a. Hän[top] pelkää jotakin. 

b. Se[top] pelottaa jotakuta. 

Kun pelottaa-verbiä käytetään tunnekausatiivilausekehyksessä, myös silloin 

teemapaikalle pääsee kokija eikä ärsyke. 

97. Häntä[top] pelottaa yksinäisyys.18 

Herää kysymys, mihin tarvitaan pelosta puhuttaessa lausetta tyyppiä (97), 

kun kokijan ollessa diskurssin topiikkina voidaan käyttää myös sellaista koki-

jateemaista ilmaustapaa, josta lause (96a) on esimerkkinä. 

Nyt siis pelkkä kokijan topikaalisuus ei selitä tämän ilmaustapava valintaa, 

vaan lisäksi tarvitaan näkökulman käsitettä. Kun diskurssissa on topiikkina 

jokin asia tai jotkin asiat, nämä asiat esitetään myös aina jostakin näkökul-

masta. Tyypillistä on, että näkökulma on puhujan, mutta näin ei ole aina. Nä-

kökulma ja topiikki liittyvät toisiinsa siten, että topiikiksi valikoituu sellainen 

referentti, joka on puhujan näkökulmasta keskeinen tai jonka näkökulmaan 

puhuja eläytyy. Sandersin ja Spoorenin (1997: 86) mukaan jonkin tietyn tar-

kastelupisteen valinta ilmaisee sitä, että puhuja tarkastelee asioita jonkun tie-

tyn henkilön tai jonkin esineen tai asian näkökulmasta sen sijaan, että puhuja 

 
18 Sellaisia pelottaa-verbillisiä lauseita, joissa sanajärjestys on OVS ja sekä O että S ovat paikalla ja 

leksikaalisia NP:itä tai pronomineja, on aineistossani tavattoman vähän, vain 9. Niissä kaikissa koki-

ja on topikaalinen. 
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tarkastelisi niitä jostakin toisesta näkökulmasta. Tämä ilmenee mm. verbin 

valinnassa: valitaanko verbiksi ostaa vai myydä, tulla vai mennä, pelätä vai 

pelottaa. 

Näkökulman käsitettä Sanders ja Spooren (1997) paloittelevat vielä seu-

raaviin osakäsitteisiin. Ensinnäkin jokaisessa lauseessa on aina tarkastelupiste 

(vantage point). Tarkastelupisteen lisäksi tarvitaan käsitteitä referentiaalinen 

keskus (referential center) ja tajunnansubjekti (subject on conciousness). Re-

ferentiaalinen keskus tarkoittaa lauseen tuottamisen aikaa ja paikkaa,19 ja ta-

junnansubjekti tarkoittaa henkilöä, jonka tajunnansisältöä lause ilmaisee. 

Tarkastelupiste on useimmiten jommassakummassa, referentiaalisessa kes-

kuksessa tai tajunnansubjektissa. Näiden molempien oletuspositio on sama: 

puhuja ja puhujan aika ja paikka; tällöin tarkastelupistekin on niiden kanssa 

samassa paikassa. Esimerkissä (98) referentiaalinen keskus, tajunnansubjekti 

ja tarkastelupiste ovat kaikki puhujassa. Hän esittää asian (Kuopioon siirty-

misen) omasta puhumishetken näkökulmastaan. 

98. Menen Kuopioon ensi viikolla. 

Esimerkissä (99) referentiaalinen keskus on puhujassa, mutta että-sanasta 

lähtien tajunnansubjekti vaihtuu puhujasta Reinoksi: on kyse Reinon puhees-

ta, ei puhujan. Tarkastelupiste on että-lauseessa Reinon. 

99. Reino sanoi silloin, että menisi Kuopioon seuraavalla viikolla. 

Esimerkissä (100) muu on samaa kuin edellisessä lauseessa (referentiaalinen 

keskus ja tajunnansubjekti), mutta että-lauseen tarkastelupiste sijaitseekin nyt 

Kuopiossa. Reino on äidilleen puhuessaan ottanut kohteliaasti äitinsä näkö-

kulman ja puhunut Kuopioon tulemisesta (jossa äiti on) sen sijaan, että pu-

huisi omasta näkökulmastaan sinne menemisestä. 

100. Reino sanoi äidilleen puhelimessa, että tulee Kuopioon ensi viikolla. 

Yhdessä ilmauksessa ilmenevää moninäkökulmaisuutta on tarkastellut myös 

Salminen (2000) kvasirakenteen merkitystä ja käyttöä analysoidessaan. Hän 

käyttää tästä samasta ilmiöstä bahtinilaista termiä moniäänisyys. 

Lähestyn näkökulman vaikutusta ilmaustavan valintaan tarkastelemalla 

aluksi pelätä-verbin ja pelottaa-verbin tunnekausatiivilausekehyskäytön ko-

kijoiden persoonia. Yritän saada selville, mikä on pelottaa-verbin tunne-

kausatiivilausekehyksen käytön motivaatio. 

 
19 Langackerin (1991: 495) käyttämä termi samasta asiasta on ground. 
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3.3.3.1 Verbien pelätä ja pelottaa20 kokijana geneerinen nolla tai yks. 

1. persoona 

Verbien pelätä ja pelottaa käyttöprofiilit persoonien suhteen ovat muuten 

samansuuntaiset, mutta geneerinen nolla on paljon yleisempi verbin pelottaa 

kokijana. Taulukosta 37 käy ilmi, että geneeristä nollaa on pelottaa-verbin 

tunnekausatiivilausekehyskäytössä kokijana jopa 35,6 %, kun taas pelätä-

verbin kokijana sellainen on vain 2,1 %:ssa tapauksista. Se on siis yleisin pe-

lottaa-verbin kokija. 

Taulukko 37. Pelätä-verbin ja pelottaa-verbin tunnekausatiivilause-

kehyksen inhimilliset yksikölliset kokijat 

Kokija Pelätä % Pelottaa (OVS) % 

minä 84 44,7 % 13 28,9 % 

hän 42 22,3 % 7 15,6 % 

muu 3. pers. inh. 58 30,9 % 9 20,0 % 

geneerinen nolla 4 2,1 % 16 35,6 % 

Yht. 188 100 % 45 100 % 

Lauseissa (101a–d) on esimerkkejä geneerisistä nollista tunnekausatiivilause-

kehyksessä käytetyn pelottaa-verbin kokijoina. 

101. a. Täytyy tunnustaa, että pikkuisen (0:aa) pelottaa. (sk87-12) 

b. Vintillä kyllä (0:aa) pelottaa täällä mummilassa, mutta ei se niin vaarallista 

ole, kunhan leikitään Markuksen kanssa mörköjä ja muita mönkijäisiä. 
(sk87-49) 

c. Viime syksynä Kyösti Parkkonen pantiin ohitusleikkausjonoon. 

[Haastattelija kysyy K.P:ltä] Pelottaako (0:aa)? 

[K.P. vastaa] ”Ei missään mielessä. Täällä on kavereita, joille on tehty ohi-

tusleikkaus ja he ovat toipuneet hienosti.” (sk87-18) 

Tällainen nollakokija ei yleensä ole arbitraarinen kuka tahansa, vaan itse asi-

assa yleensä puhuja, kuten lauseissa (101a) ja (101b), kuulija, kuten lauseessa 

(101c). 

Kuten jo olen aiemminkin maininnut, Laitinen (1995: 340) on todennut 

nollan viihtyvän erityisen hyvin kaikenlaisissa kokijarakenteissa ja erityisesti 

ei-nominatiivisubjektisisssa. Näin juuri on pelätä- ja pelottaa-verbienkin 

kohdalla. Tavallisessa transitiivilausekehyksessä käytetyllä verbillä pelätä on 

aineistossani vain neljä geneeristä nollasubjektia mutta verbillä pelottaa 16 

nollaobjektia. 

Usein tunnekausatiivilausehyksen nollakokija voidaan tulkita puheaktiper-

soonaan viittaavaksi. Tämän toteaa myös Laitinen (1995). Samasta asiasta on 

 
20 Tästä lähtien tässä alaluvussa on koko ajan kyseessä tunnekausatiivilausekehyksessä käytetty pe-

lottaa-verbi. 
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Vilkuna (1992: 170) on käyttänyt termiä minä-sinä-käyttö. Laitisen mukaan 

nollapersoona kutsuu samastumaan. Näin tosiaan voi sanoa myös pelottaa-

verbin nollakokijaisesta käytöstä. 

Seuraavissa esimerkeissä näkyy selvästi, kuinka nollakokija viittaa selvästi 

puhujaan itseensä (102, 103, 104) tai puhuteltavaan (105). 

102. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisistä 

eduskuntavaaleista. 15975 ääntä on 27-vuotiaalta mahtava suoritus aikana, jol-

loin suuri osa samanikäisistä tuskin edes vaivautuu vaaliuurnille. Mutta niinpä 

Pietikäinen kieltääkin olleensa leimallisesti nuorten ehdokas. ”Pyrin vetoa-

maan edistyksellisiin kokoomuslaisiin ikään katsomatta”, hän tunnustaa. 

Edellisen eduskunnan kuopus jatkaa parlamentaarikonuraansa nöyrin mie-

lin. ”Täytyy tunnustaa, että pikkuisen (0:aa) pelottaa. Pystynkö minä olemaan 

kaikkien näiden äänestäjien luottamuksen arvoinen?” (sk87-12) 

103. Urhea Lola on ottanut edustustehtävänsä vakavasti ja osoittanut ennakkoluulot 

turhiksi. Hän osaa käyttäytyä, keskustella, hänellä on mielipiteitä ja rohkeutta 

tuoda ne julki. Hienoinen lapsekkuus on vain viehättävää. 

Nyt Lola on suurimman haasteensa edessä. Hän lähtee sunnuntaina Las Vega-

siin ja aikoo vakaasti pyrkiä kymmenen kauneimman tytön kärkijoukkoon. 

”Vähän (0:aa) jännittää, mutta tippaakaan (0:aa) ei pelota.” (Iltalehti) 

104. Laitan piirroksen, muistiinpanovälineeni ja muut tutkimustarvikkeeni takaisin 

salkkuun ja napsautan lukon kiinni. Perheenlisäystä tulossa? minä kysäisen ys-

tävällisesti. 

Ensimmäiseni tämä vasta on, nainen sanoo minua syrjäkarein vilkaisten. 

(0:aa) Hermostuttaa ja vähän (0:aa) pelottaakin, hän jatkaa pönköttävää 

vatsaansa sivellen. Ei tiedä mihin maailmaan tämäkin syntyy. (Viinikainen) 

105. Venäläiset eivät heitä nähneet, ampuivat muuten vain. Yhä ryömittiin ja nyt 

pauketta kuului oikealta. Ryhmä seisahtui ja Puolakka huohotti kaikille: –

Katsokaa vartijat, niitä aina, katsokaa tarkkaan ja haistakaa vaikka. Kipri, sul-

lahan on iso nenä. Mennään. 

Nyt ryömittiin puroon ja Puolakka huomasi pannessaan kätensä veteen, että se 

höyrysi. Nyt toinenkin koura veteen ja jälleen näkyi höyryä. Varmuuden vuok-

si Puolakka koetti vettä kädellä uudestaan ja vesi oli aivan jäistä. Jälleen seis ja 

kun Puolakka sai koltan viereensä hän sanoi: –Puron vesi kiehui, kun tulin 

ylitse. 

– Hulluko oot, se on kuin Jäämeressä. Mutta miten nyt? Täällä kuollaan kohta. 

– Jos (0:aa) pelottaa, jää tähän ja kyttää korpeen. (Lehväslaiho) 

Näistä esimerkeistä näkyy myös se, että tällä tavoin käytetyt verbit pelottaa, 

hermostuttaa ja jännittää löytyvät lehtitekstissä suorista lainauksista (102, 

103) ja kaunokirjallisessa tekstissä dialogista (104, 105). Ne ovat itse asiassa 

tyypillisiä puhutulle kielelle. 

Sen sijaan pelätä-verbin geneerinen nollakokija on todellakin arbitraarinen 

kuka tahansa, kuten esimerkeissä (106a) ja (106b). 

106. a. Oikeusturvavakuutuksenkin voi ottaa, jos (0) pelkää joutuvansa riita- tai ri-

kosasioiden takia turvautumaan lainopilliseen apuun matkallaan. (Iltalehti) 
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b. Jos (0) on kyllästynyt kemisti, epäonnistunut kitaristi, fyysisesti heikko, me-

risairauteen ja änkytykseen taipuvainen ja (0) pelkää eläimiä (0:lla) on silti 

vielä mahdollisuus – (0) voi ruveta taiteilijaksi! (sk95-16) 

Geneerinen nolla pelottaa-verbin tunnekausatiivikäytön kokijana ja pelä-

tä-verbin kokijana ovat siis luonteeltaan erilaisia. Pelottaa-verbin kokijana se 

ei aineistossani ole juuri koskaan ole aidosti geneerinen. Jaksossa 3.3.3.2 jat-

kan sen pohdintaa, miksi näin mahtaa olla. Sitä ennen tarkastelen vielä muita 

persoonia edellä mainituilla kokijan paikoilla. 

Toiseksi yleisin kokija pelottaa-verbin tunnekausatiivilausekehyskäytössä 

yksikön 1. persoona, kuten esimerkissä (107). 

107. a. Minua pelottaa elämä ja ihmisen kurjuus. (Jotuni_Avoli) 

b. Ei minua pelota, vaikka teatterikirjallisuus hyvin miesvoittoista onkin. (Ilta-

lehti) 

Pelätä-verbin kokijoista se on yleisin. 

Kun diskurssin topiikkina on yksikön 1. persoona ja tulee tarve puhua pelon 

tunteen kokemisesta, voidaan valita (mm.) pelätä-verbi tai pelottaa-verbi 

tunnekausatiivilausekehyksessä. 

Pelätä-verbi tuntuu usein lievemmin suoraan pelon tunteeseen viittaavalta 

kuin pelottaa-verbi. Tämä saattaa johtua siitä, että pelätä-verbin merkitys on 

kokenut tietynlaisen abstraktistumisen ja haalistumisen,21 niin että sitä käyte-

tään huomattavan paljon että-lause- ja referatiivirakenneobjektin kanssa, ku-

ten esimerkeissä (108a) ja (108b). 

108. a. Pahoin kuitenkin pelkään, että ei kirjoittelu Väyrysestä miksikään muutu. 
(Iltalehti) 

b. Hän ei haluaisi demokratian menevän omia menojaan, ”minä pelkään sen 

huomaamatta muuttuvan jonkin muodon fasismiksi.” (sk87-45) 

Ei tietysti ole mahdotonta käyttää tällaisessa kontekstissa pelottaa-verbiä, 

mutta paljon harvinaisempaa kyllä. Tästä on esimerkkinä lause (109). 

109. Ja nyt minua pelottaa että kaikki menee hullusti. (Donner) 

Ilmausten minä pelkään + lause ja minua pelottaa + lause ero tuntuu ole-

van se, että minä pelkään + lause -tyyppisissä yhdistelmissä pelätään mel-

kein mitä vain, mutta minua pelottaa + lause -tyyppisissä yhdistelmissä lause 

ilmaisee enemmän jotakin henkilökohtaisesti pelkääjän kannalta huolestutta-

vaa. 

Näin käytettynä pelätä-verbi ilmaisee ennemminkin sitä, että sen objektina 

oleva lausetäydennys ilmaisee jotakin tulevaa tai epävarmaa asiaintilaa, johon 

 
21 Tätä käsittelen enemmän luvussa 3.4. 



   

 

 

163  

pelätä-verbin kokija suhtautuu torjuvasti. Ei siis ole kyse kovin vahvoista 

tunteista. 

Yleensä kun pelottaa-verbin tunnekausatiivikehyskäytössä kokija on 1. 

persoona, ärsykeargumenttia ei lauseessa ole, kuten lauseissa (110a) ja 

(110b): 

110. a. – Minua pelottaa. Koko elämä on käynyt kauhuksi. (Jotuni_Avoli) 

b. Minua pelottaa yöllä, turhaan odotan unta, joka sitoisi valtimot valittamas-

ta, laskimot lorittamassa. (Lehtonen_Kerran) 

Tällainen käyttö ei ole harvinaista pelätä-verbinkään ollessa kyseessä. 

111. a. – Minä pelkään. (Jotuni_Huojuva) 

b. – Mutta kunhan pappa menee ryöstämään ja mamma on yksinään, niin sitten 

minä en pelkää, vaikka olisi sata pappaa! (Lassila) 

Minkäänlaista olennaista merkityseroa ei lauseiden (110a–b) ja (111a–b) 

välillä voi havaita. Puhujan ja kokijan näkökulmat yhtyvät, kun puhuja on 

kokija ja käyttää siis ensimmäistä persoonaa. Tällöin voi käyttää kumpaa ta-

hansa verbiä ilman suurta merkityseroa. 

3.3.3.2 Verbien pelätä ja pelottaa kokijana 3. persoona 

Jos diskurssin topiikkina on kolmas persoona, useimmiten valitaan pelätä-

verbi pelosta puhuttaessa. 

112. a. Hän pelkäsi Eeron tuloa. (Jotuni_Huojuva) 

b. Lassi pelkäsi, että Kalle vielä yltyisi jatkamaan. (Järnefelt_Isänmaa) 

c. Pojat pelkäsivät saavansa selkäänsä ja läksivät pakoon pitkin maantietä. 
(Finne_Kiljuset) 

d. Nykyhallinto pelkää demokratiaa. (sk87-15) 

e. Söderman pelkää lisääntyvää työttömyyttä ja sen seurauksena uutta muut-

toaaltoa kehitysalueilta. (sk87-02) 

f. Franck pelkää sanoneensa samat asiat moneen kertaan. (sk87-45) 

g. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

Kun kolmannen persoonan ollessa diskurssin topiikkina valitaankin pelot-

taa-verbi tunnekausatiivilausekehyksisessä käytössä, tapaukset ovat seuraa-

vanlaisia: 

113. a. Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

b. Mutta Esko ei mistään hinnasta tahtonut jäädä marjamaahan, sillä häntä al-

koi peloittaa. (Finne_Kiljuset) 

c. Ihmisiä pelottaa junan pysäyttäminen. (sk95-35) 

d. Selmaa kuitenkin pelotti. Hän oli ostanut kokkikirjan varoilta. Se oli hänen 

ainoa turvansa. (Canth_Kk) 
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Näissä tapauksissa näkyy sellainen ilmiö, että pelätä-verbillisten lauseiden 

ja monien pelottaa-verbillisten lauseiden välillä on näkökulmaero. Pelottaa-

verbillisissä lauseissa puhuja eläytyy kolmannen persoonan kokemaan pel-

koon, niin että antaa tälle näkökulman ainakin osittain. Viimeksi mainitussa 

tapauksessa tarkastelupiste on kokijan ei puhujan ja hän on myös tajun-

nansubjekti. 

Pelätä-verbiä taas käytetään kolmaspersoonaisen kokijan kanssa, kun nä-

kökulma asiaintilaan on ulkopuolisen tarkkailijan. 

3.3.3.2.1 Pelottaa-verbi ja eläytyvä kertoja 

Pelottaa-verbiä käytetään tunnekausatiivilausekehyksessä kaunokirjallisessa 

tekstissä kolmannessa persoonassa tyypillisesti nimenomaan ns. fokalisointi-

konteksteissa. Kyse on tällöin siitä, että kertoja22 kertoo fiktion henkilöhah-

mosta kolmannessa persoonassa, mutta tunteet, ajatukset ja havainnot ovat 

tuon henkilöhahmon, eivät kertojan. Kielellinen ilmaustapa on yleensä ns. 

vapaata epäsuoraa esitystä (käytetään myös nimitystä eläytymisesitys)23, jos-

sa osa deiktisistä ilmauksista on kertojan näkökulmasta ja osa henkilöhah-

mon. Kirjallisuustieteessä tällaista henkilöhahmoa nimitetään fokalisoijaksi 

ja puhutaan fokalisoinnista (Kantokorpi ym. 1990: 139–142, Rimmon-Kenan 

1991: 92–109, Tammi 1992: 29–71). 

Esimerkissä (114) on tekstikatkelma, jossa on vapaata epäsuoraa esitystä. 

Lauseet, jotka ovat vapaata epäsuoraa esitystä, on kursivoitu. 

114. 1)Eero leppyikin. 2) Hän haki huoneestaan paketin, jota hän piteli kädessänsä. 

3) Eiköhän ole vain joululahja sittenkin. 4) Se oli neliskulmainen, pieni paketti 

ja valkeassa käärössä. 5) Tuo on kuin kultasepän käärö, siisti. 6) Mitähän siinä 

on? 7) Jos hän olisi ostanut rannerenkaan tahi sormuksen, sen kokoinen tuo 

paketti on. 8) Mutta Lea ei ollut näkevinään sitä. 9) Nyt Eero oli pettänyt hän-

tä, ostanut kuitenkin. 10) Häntä pelotti, millä hän sen maksaisi takaisin. 11) 

Varmaan Eero oli miettinyt tuota kauan ja kuitenkin päättänyt. 12) Eero siis 

rakasti häntä. (Jotuni_Huojuva) 

Tässä katkelmassa kertoja on antanut näkökulman hetkittäin päähenkilölle 

Lealle. Näkökulma on tietyissä kohdissa selvästi Lean: hänhän ei esim. tiedä, 

mitä paketissa on, vaan joutuu arvailemaan. Topiikkina on ensin Eero, sitten 

paketti ja lauseessa 8 Lea tulee topiikiksi. Niinpä on odotuksenmukaista käyt-

tää kokijateemaista verbiä, kun hänen pelostaan puhutaan lauseessa 10. Ver-

binä on pelottaa tunnekausatiivilausekehyksessä eikä pelätä. Oletukseni mu-

 
22 Fiktiivisestä tekstistä puhuessani käytän termiä kertoja, joka on oikeastaan sama asia kuin muutoin 

käyttämäni puhuja. 
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kaan tämä johtuu siitä, että lauseessa 10 näkökulma on Lean ja se on vapaata 

epäsuoraa esitystä. Juuri tällaisissa konteksteissa käytetään pelottaa-verbiä 

tunnekausatiivilausekehyksessä. Juuri sen avulla saadaan aikaan vaikutelma 

siitä, että asia esitetään Lean omasta näkökulmasta ja puhutaan hänen senhet-

kisistä tunteistaan. 

Sandersin ja Spoorenin termein tarkastelupiste on sekoittuneesti kertojan 

ja Lean ja tajunnansubjekti on Lea. Tällainen tilanne, jossa tajunnansubjekti 

voi olla joku muu kuin kertoja, tulee kyseeseen siis vain silloin, kun käyte-

tään puhumista, kognitiivista toimintaa tai havaitsemista ilmaisevia verbejä 

kolmaspersoonaisen kokijan kera (joka siis ei ole kertoja). Tämä pätee myös 

tunneverbeihin. Sanders ja Spooren nimittävät tällaista tilannetta perspektivi-

soinniksi. Perspektivisointia on siis mentaalisten verbien yhteydessä, jos nii-

den subjekti (kokija) on kolmas persoona. 

Milloin sitten kertoja antaa näkökulman diskurssimaailman kolmaspersoo-

naiselle hahmolle? Hän antaa näkökulman hahmolle, jonka näkökulmaan 

eläytyy. Eläytyminen ilmenee ensinnäkin siten, että eläytymisen kohde vali-

koituu topiikiksi, ja siten, että kertoja antaa näkökulman kokonaan tai osittain 

eläytymisen kohteelle. 

Toinen samanlainen esimerkki on (115). Siinä Eero ja Lea keskustelevat. 

115. – Elämä on ainaista taistelua. Se on sotaa rauhan aikanakin. Ihmisellä on tuhon 

halu. Mitä sinä luulet tietäväsi ihmisestä. Et tunne. Ihmisellä on haluja, joista 

sinuntapaisellasi ei ole aavistustakaan. 

– Niin, sanoi Lea. 

– Hänen sisimpäänsä kätkeytyy, Eero keskeytti ja kuiskasi jännittyneenä, – ha-

lu murhata. 

Lea ajatteli, ettei se tullut tarpeesta tunnustaa, vaan saada jännitystä aikaan. 

Häntä pelotti kuitenkin. (Jotuni_Huojuva) 

Dialogikatkelman lopuksi siirrytään Lean ajatusmaailmaan verbin ajatella 

myötä ja käytetään verbiä pelottaa tunnekausatiivilausekehyksessä. 

Itse asiassa pelottaa-verbin tunnekausatiivilausekehyskäytössä on nähtä-

vissä samanlainen ilmiö kuin Salminen (2000: 85–104) on todennut kvasira-

kenteen kohdalla: kaunokirjallisen tekstin eläytymisesityksessä eli ns. fokali-

sointikontekstissa kvasirakenne voi saada samanlaisen merkityksen kolmas-

persoonaisena kuin se yleensä saa vain 1. persoonassa käytettynä. 

Samoin on verbin pelottaa yhteydessä, kun sitä käytetään tunnekausatiivi-

lausekehyksessä. Useimmitenhan sitä käytetään niin, että sen kokija on 1. 

persoona ja tai puhetilanteen osanottajaan viittaava nolla, kuten edellä juuri 

 
23 Lisää aiheesta esim. Tuomarla (1997). 
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kävi ilmi. Kolmannessa persoonassa sitä taas käytetään erityisesti silloin kun 

puhuja eläytyy tuohon kolmanteen persoonaan. 

Myös nolla, joka on tunnekausatiivilausekehyksisen pelottaa-verbin koki-

jana, voi kaunokirjallisessa tekstissä viitata myös spesifiseen kolmanteen per-

soonaan. Tällöin se viittaa siihen fiktiiviseen hahmoon, jonka näkökulmasta 

asioita kuvataan, eli fokalisoijaan. Tämä näkyy esimerkeistä (116a) ja (116b). 

Pelottaa-verbin kokija ei niissä ole arbitraarinen kuka tahansa tai itse kukin 

vaan nimenomaan se tekstin henkilö, johon myös pronomini hän viittaa. 

116. a. Marista erottua asteli hän hiljalleen kotia päin, mieli maan tasalla ja 

[0:aa/häntä] pelotti. Kukaties on hän tehnyt hyvin suuren synnin! (Pakkala) 

b. Jos kaikilla näillä elämyksillä, joita hän koki, oli tilapäinen luonne, olikin 

ehkä erehdystä pitää niitä tilapäisinä. Ne kertaantuisivat Se melkein pelotti 

[0:aa/häntä]. (Jotuni_Huojuva) 

Itse asiassa nollan käyttö sinänsä jo on tyypillinen vapaan epäsuoran ker-

ronnan piirre suomenkielisessä kaunokirjallisessa tekstissä. Tämän on toden-

nut Salminen (2000: 99–104). Se osaltaan signaloi, että kyse on fiktiivisen 

hahmon näkökulmasta. 

Nollan käyttö spesifisenä viittauksena on subjektiivista verrattuna siihen, 

että käytettäisiin leksikaalista viittausta tai pronominia. Näin on esittänyt Lai-

tinen (1995: 346) noudattaen Langackerin (1990) subjektiivisuuden määritte-

lytapaa. Sen mukaan on niin, että subjektiivista on se, että vaikka kertoja esit-

tää asian omasta näkökulmastaan, hän ei tuo sitä eksplisiittisesti esille käyt-

tämällä 1. persoonaa. 

3.3.3.2.2 Pelätä-verbi ja ulkopuolinen tarkkailija 

Pelätä-verbiä käytetään silloin kun näkökulma ei ole kokijan vaan jonkun 

ulkopuolisen tarkkailijan: kertojan tai jonkun muu diskurssin henkilöhahmon. 

Aineistossani erityisesti Jotunin Huojuvassa talossa on selvä ero niiden kon-

tekstien välillä, joissa käytetään pelätä-verbiä, ja niiden, joissa käytetään pe-

lottaa-verbiä tunnekausatiivilausekehyksessä. Tästä on esimerkki seuraavas-

sa. 

117. – Hän on voinut pudota veteen humalassa, sanoi Hanna. 

– Isä raukka. Jos hän on itse mennyt epätoivoissaan? 

– Ei, sanoi Hanna. 

– Se on nyt samantekevää, sanoi Toini hiljaa. 

– Hän ei sitä tekisi, hän olisi tehnyt sen jo ennen, sanoi Hanna.  

– Hän pelkää vettä. On tapahtunut vahinko. Usko minua, Lea. Hän on suuri 

pelkuri. (Jotuni_Huojuva) 
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Esimerkissä (117) lauseen ”Hän pelkää vettä” lausuu Hanna, jonka näkökul-

masta asiaa katsotaan. Samoin esimerkissä (118) käytetään pelätä-verbiä. 

Siinä Lea arvelee Eeron pelkäävän. Tämä hänen arvionsa perustuu vain Ee-

ron käytöksen tulkintaan. 

118. – Minä ajattelen panna nyt tuon Siirin pois, sanoi Lea. 

– Mitä varten, Eero oli olevinaan yllättynyt. - Epäiletkö häntä jostakin? 

– En epäile. Hän ei meille muuten sovi. 

– Minusta hän on kelpo tyttö. Mutta niin kuin sinä tahdot. 

– Nyt hän luulee, että minä en uskalla, ajatteli Lea. – Hän pelkää. Hän puikkii 

arkana, näkee kyyristyneestä käynnistä, että hän pelkää. Hän pelkää sitä, että 

minä tiedän. Hän ei uskalla suuttua eikä näytellä suuttunutta. (Jotuni_Huojuva) 

Mielenkiintoista on myös, että eläinten pelosta puhuttaessa ei ainakaan tässä 

aineistossa käytetä pelottaa-verbiä tunnekausatiivilausekehyksessä. Niihin ei 

siis eläydytä. Tästä on esimerkki seuraavassa. 

119. Pian levisi sana Helsinkiin tästä kauhistuksesta. Kaikki riensivät apuun, ja me-

ri oli mustanaan laivoja ja veneitä, mutta kukaan ei uskaltanut nousta maihin. 

Lopulta tuli palokunta ja toi suuren höyryruiskunsa. Ruiskuttamalla vettä peto-

jen päälle saatiin ne menemään takaisin häkkeihinsä. Ihmiset uskalsivat tulla 

puista alas ja juoksivat rantaan, jotta pääsivät laivoihin. 

Vihdoin olivat kaikki muut eläimet häkeissään paitsi karhut, jotka eivät us-

kaltaneet mennä häkkiinsä. Siellä oli Pulla. Se oli sinne paennut petoja ja 

haukkua rähisi nyt siellä vimmatusti, niin että karhutkin pelkäsivät. Mökö ja 

Luru saivat sen sieltä pois, ja silloin saatiin karhutkin häkkiinsä, ja Korkeasaa-

ressa oli taas rauhallista. (Finne_Kiljuset) 

Ei siis sanota, että karhujakin pelotti, sillä karhujen tunteisiin ei eläydytä 

vaan ne päätellään niiden ulkoisesta käytöksestä. 

3.3.4 Kokoavaa tarkastelua 

Verbiparissa pelätä–pelottaa ja hämmästymis–hämmästyttämisverbien muo-

dostamissa pareissa verbin valintaa säätelee ennen muuta topikaalisuus, nä-

kökulma ja eläytyminen. Kun diskurssin topiikkina on kokija ja puhuja py-

syttelee tilanteen ulkopuolisena raportoijana, valitaan verbiksi hämmästymis-

verbi tai pelätä. Kokija on siis tekstissä tuttu, ja hän on ollut esillä jo aiem-

min. Jos topiikkina on puolestaan ärsyke, käytetään hämmästyttämisverbejä 

tai pelottaa-verbiä ja transitiivilausekehystä (sanajärjestystä SVO). 

Kun hämmästymisverbejä ja pelätä-verbiä käytetään kolmannessa persoo-

nassa, näkökulma tapahtumiin on ulkopuolisen tarkkailijan, puhujan. Tarkas-

telupiste ja referentiaalinen keskus ovat puhujassa. Hän ei eläydy kokijoihin 

vaan tarkkailee ulkopuolelta. Aivan sama on tilanne, kun pelottaa-verbiä käy-
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tetään ärsyketeemaisesti. Näkökulma on siinäkin tapauksessa ulkopuolisen 

tarkkailijan. 

Sen sijaan pelottaa-verbin käyttö tunnekausatiivilausekehyksessä eli koki-

jateemainen käyttö on kokijanäkökulmaista. Siksi ns. geneerinen nollakaan ei 

koskaan ole arbitraarinen kuka tahansa vaan se viittaa johonkin spesifiseen 

henkilöön: yleensä puhujaan tai kuulijaan kuten edellä kävi ilmi. 

Kun kertoja siis kertoo itsestään ensimmäisessä persoonassa tai eläytyy 

tekstissä olevaan kolmanteen persoonaan ja antaa tälle näkökulman (ainakin 

osittain), valitaan pelkoverbeistä pelottaa ja tunnekausatiivilausekehys (sana-

järjestys OVS). Hämmästyttämisverbejä ei kovin paljon tähän tapaan kuiten-

kaan käytetä. Vastaavassa tekstitilanteessa valitaan useimmiten hämmästy-

misverbi. 

Tällainen työnjako ei koske tietenkään vain näitä nimenomaisia verbejä, 

vaan sen voi yleistää seuraavasti: verbin pelätä ja hämmästymisverbien ta-

paan käytetään kaikkia statiivisia kokijasubjektisia verbejä sekä inkoatiivisia 

verbejä (inhota, vihata, rakastaa, raivostua, järkyttyä jne.), hämmästyttämis-

verbien tapaan taas käytetään suurta osaa kokijaobjektisista kausatiivisista 

verbeistä, niitä, jotka luvussa 2.1 lueteltiin transitiivilausekehyksessä käytet-

täviksi (kyllästyttää, riemastuttaa, närkästyttää jne.). Kyseessä ovat siis ta-

valliset intransitiivi- ja transitiivilausekehykset. 

Samaan tapaan kuin pelottaa-verbiä, käytetään osaa kokijaobjektisista 

kausatiivisista verbeistä (harmittaa, hävettää, inhottaa, säälittää jne) toisi-

naan transitiivi- ja toisinaan taas tunnekausatiivilausekehyksessä. Lauseissa 

(120a–e) on esimerkkejä tunnekausatiivilausekehyksessä käytetyistä em. ver-

beistä. Esimerkeissä (120a) ja (120b) kokijana ja finiittiverbin ilmiobjektina 

yksikön 1. persoonan pronomini. Myös lauseessa (120c) kokija on puhuja, 

siis yks. 1. persoona, mutta implisiittisesti. Verbillä ei ole ilmiobjektia. Lau-

seissa (120d) ja (120e) on vastaavat tapaukset, mutta kokija on 3. persoona. 

Kaikissa lauseissa mahdollinen ilmiobjekti on finiittiverbiä ennen ja mahdol-

linen subjekti verbin jälkeen. 

120. a. Olli oli niin surkean näköinen että minua sekä säälitti että harmitti. (Hieta-

miesH) 
b. Minua säälittää, kun se on niin yksinäinen. (HietamiesH) 

c. Minä nyökkäsin vain ja harmitti jo että olin mennyt kertomaan. (JalonenO) 

d. Pera luki eteenpäin, vaikka häntä inhotti kirjoittajan avomielisyys ja valeh-

telu. (Hotakainen) 

e. Miehiin katsomatta hän oli lähtenyt uimaan rannan suunnassa kauas. Yhtä 

aikaa oli harmittanut ja hävettänyt, –– (JalonenO) 



   

 

 

169  

Muistakin kielistä löytyy rakenteita, jotka muistuttavat tunnekausatiivilause-

kehystä ja niiden käytössäkin on samoja piirteitä. Chun ja Zubin (1995) ovat 

havainneet, että korean mentaalisista verbeistä niitä, joiden kokijaan viittaava 

argumentti on nominatiivissa, käytetään, niin kuin he sanovat, ”objektiivisis-

sa konteksteissa” (näkökulma on ulkopuolisen tarkkailijan). Samojen ilmaus-

ten (verbien ja adjektiivi-ilmausten) toinen muoto vaatii kokijaan viittaavan 

argumentin datiiviin, ja näitä muotoja käytetään nimenomaan ”subjektiivises-

sa kontekstissa”, siis silloin, kun näkökulma on kokijan. Työnjako vaikuttaa 

täsmälleen samalta, joka on pelätä-verbin ja pelottaa-verbin tunnekausatiivi-

lausekehyskäytön kesken. 

Datiivi kokijan sijana on tuttu monissa muissakin kielissä, esim. puolassa, 

venäjässä, saksassa, islannissa, malayalamissa, hindissä24 vain muutamia 

mainitakseni. Vaikuttaakin siltä, että tunnekausatiivilausekehyksinen pelot-

taa-verbin käyttö on yksi suomen kielen vastine datiivisubjektiselle mentaa-

listen verbin käytölle. Tälle käytölle on siis tyypillistä se, että se on koki-

janäkökulmaista. Voisi sanoa, että siinä kokijan semanttinen rooli on ”koki-

joimmillaan”, se on aidosti jotain agentin ja patientin väliltä ja myös kie-

liopillisesti subjektin ja objektin välillä. 

3.4 Muu kuin NP tunneverbin argumenttina: tunneverbien lausetäyden-

nykset 

Tunneverbistön argumentistoa luvussa 3.1 tarkasteltaessa kävi ilmi, että joi-

denkin tunneverbien ärsykeargumenttina on usein jotakin muuta kuin NP, ni-

mittäin kokonainen lause tai infiniittinen verbirakenne. Esimerkiksi pelätä-

verbin objektina on 1. infinitiivi, referatiivirakenne tai että-lause 38,3 %:ssa 

aineistoni tämän verbin sisältävistä lauseista. Myös monet muut tunneverbit 

voivat saada tällaisia argumentteja. Nimitän näitä argumentteja tästä lähtien 

lausetäydennyksiksi (vaikkeivät infiniittiset rakenteet täydellisiä lauseita ole-

kaan). Lauseissa (121a–d) on esimerkkejä lausetäydennyksistä. 

121. a. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

b. Hän pelkäsi miehensä suuttuvan, jos ei ruoka ole aamiaiselle tullessa valmis 

–– (Lassila) 

c. Kasper taisikin vähän hävetä mennä niin pienen pojan kanssa suurten poi-

kien joukkoon. (Järnefelt_Vanh) 

d. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 

 
24 Katso van Belle ja van Langendonck (1996), Zaenen, Maling ja Thraínsson (1985), Verma ja Mo-

hanan (1991), Klaiman (1981). 



   

 

 

170  

Lausetäydennysten yleisyys tunneverbien argumentteina johti minut selvit-

telemään, mitkä tunneverbit voivat saada argumentikseen lausetäydennyksen 

ja mitkä eivät ja mistä erot johtuvat. Samoin halusin saada selville, mikä on 

erilaisten lausetäydennysten distribuutio ja miten sitä voisi selittää. Sen lisäk-

si selvitystä kaipasi se, miten tunneverbin lausetäydennyksenä oleminen vai-

kuttaa täydennyksenä olevan ilmauksen semanttiseen tulkintaan. 

Ennen kuin siirryn tunneverbien lausetäydennysten käsittelyyn, luon kat-

sauksen lausetäydennyksen saaviin verbeihin yleensä (jakso 3.4.1) sekä lau-

setäydennysten muotoon ja merkitykseen yleensä (jakso 3.4.2). 

3.4.1 Verbit, joiden argumenttina voi olla lausetäydennys 

Kaikki verbit eivät voi saada lausetta tai infiniittistä rakennetta subjektikseen 

tai objektikseen vaan merkitykseltään aivan tietynlaiset, nimittäin havaitse-

misverbit, muut mentaalisen toiminnan verbit sekä kielellistä ilmaisua mer-

kitsevät verbit. Niitä voidaan ryhmitellä eri kriteerein. 

Esimerkiksi Noonan (1985) ryhmittelee nämä verbit ja muut ilmaukset pe-

räti kolmeentoista eri tyyppiin. Hänen ilmausryhmiään ovat mm. kielellistä 

ilmausta merkitsevät (sanoa, kertoa, kysyä), propositionaalista asennetta il-

maisevat (uskoa, olettaa, luulla, epäillä, kieltää, olla varmaa, olla mahdollis-

ta), kommentoivat (katua, pahoitella, surra, olla tärkeää, olla outoa), tietoa 

ja tiedonhankintaa ilmaisevat (tietää, huomata, tajuta, saada selville, unoh-

taa), manipulatiiviset (pakottaa, panna, houkutella, antaa), modaaliset (täy-

tyä, pitää, voida), saavutusta ilmaisevat (onnistua, uskaltaa, muistaa, sattua), 

fasaaliset (alkaa, lakata), välitöntä havaintoa ilmaisevat (nähdä, kuulla, tun-

tea). Aivan omana ryhmänään hänellä ovat pelkoa ilmaisevat verbit (pelätä, 

pelottaa) ja näiden vastakohtana toivetta ja halua ilmaisevat verbit (haluta, 

tahtoa, toivoa). 

Givón (1990) puolestaan ottaa jaottelussaan huomioon niin pääverbin kuin 

lausetäydennyksenkin semantiikan ja syntaksin. Hän jakaa esimerkiksi objek-

tikseen lausetäydennyksen saavat verbit modaaliverbeihin, manipulatiivisiin 

verbeihin sekä kognitio- ja sanomisverbeihin. Modaaliverbeiksi hän sanoo 

mm. saavutusta, yritystä, aikomusta, pakkoa, toivetta, pelkoa, kykyä yms. il-

maisevia verbejä, kuten aloittaa, onnistua, yrittää, haluta, aikoa, pitää, täy-

tyä, toivoa, pelätä, osata.25 Manipulatiiviset verbit taas ilmaisevat aiheutusta, 

manipulaatiota yms., kuten antaa, sallia, käskeä, pyytää, pakottaa sekä pan-
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na. Kognitio- ja sanomisverbejä taas ovat havainto, ajattelu, muistamis- ja 

sanomisverbit, kuten nähdä, kuulla, ajatella, muistaa, sanoa, kertoa, väit-

tää.26 

Suurin osa tunneverbeistä sijoittuu Noonanin ryhmityksessä ns. kommen-

toiviin verbeihin. Kommentoivat verbit ovat sellaisia, jotka ilmaisevat evalu-

oivaa asennoitumista lausetäydennyksen ilmaisemaan propositioon. Pelko-

verbit Noonan erottaa erilliseksi ryhmäksi. Givónin jaottelussa kaikki tunne-

verbit kuuluvat kognitio- ja puhumisverbeihin. 

Seikka, joka saa Noonanin sijoittamaan pelkoverbit muista tunneverbeistä 

erilleen, on se, mikä on lausetäydennyksen ilmaiseman asian suhde todelli-

suuteen: onko se totta vai ei (puhujan käsityksen mukaan). Muut tunneverbit 

kuin pelkoverbit voidaan laskea ns. faktiiviverbeihin, joiden yhteydessä oleva 

lausetäydennys tulkitaan presupponoiduksi ja totena pidetyksi tiedoksi. Pel-

koverbit taas ovat ei-faktiivisia: niiden lausetäydennys ei saa sellaista tulkin-

taa, että puhuja sitoutuisi sen totuuteen. Usein lausetäydennys on tällöin hy-

poteettinen ja siis nonfaktuaalinen, kuten esimerkissä (122c). 

122. a. Suren sitä, että koirani kuoli. 

b. Häpeän sitä, että käyttäydyin huonosti. 

c. Pelkään, että koira puree. 

Lauseissa (122a–b) lausetäydennys on (ainakin lauseen tuottajan mielestä) 

tosiasia, jota koskeva asennoituminen tuodaan ilmi tunneverbillä. Lauseessa 

(122c) puolestaan lausetäydennyksen ilmaiseman asian toteutumiseen ei si-

touduta. Pelätä-verbi ilmaisee, että asian toteutumista tulevaisuudessa pide-

tään jonkin verran todennäköisenä ja samalla ei-toivottuna. Tällaisia verbejä 

on myös nimitetty futuuriverbeiksi,27 koska niiden lausetäydennyksen ilmai-

sema asia on pääverbiin nähden tulevaisuudessa. 

Suomen tunneverbeistä lausetäydennyksen voivat saada objektikseen fak-

tiiviset katua, surra ja hävetä. Näiden lisäksi lausetäydennysobjektin voi saa-

da ei-faktiivinen pelätä. Subjektilausetäydennyksiä saavat puolestaan ainakin 

sellaiset verbit kuin himottaa, hirvittää, pelottaa, hävettää, huvittaa, kiinnos-

taa, iljettää, inhottaa, kammottaa, kauhistuttaa, kyllästyttää, nolottaa, ujos-

 
25 Givón nimittää modaaliverbeiksi monia muitakin kuin perinteisesti modaaliverbeiksi laskettuja 

verbejä. 
26 Muunlaisia jaotteluja ovat esittäneet mm. Ransom (1986) ja Dixon (1995). Lausetäydennyksen 

argumentikseen saavia suomen verbejä luettelee Pajunen (1999). 
27 Termin on ensimmäistä kertaa esittänyt Vilkunan (1992: 92) mukaan Wiik vuoden 1974 Kielitie-

teen päivillä. 
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tuttaa, miellyttää.28 Subjektilausetäydennyksen saavat verbit ovat lausetäy-

dennykseen suhteessa kommentoivia (vrt. Noonanin verbiryhmittely). Niiden 

parafraasiksi sopisi usein predikatiivilause tyyppiä: on häpeällistä, että…. 

Lausetäydennystä ei löydy Nykysuomen sanakirjan sana-artikkelista eikä 

myöskään tekstikorpusotannoistani verbeiltä vihata, rakastaa, himoita, kam-

mota, inhota, sääliä ja kadehtia. Tunteet, joihin nämä verbi viittaavat, eivät 

ole asennoitumista jotakin asiaintilaa kohtaan. Sääliä ja kateutta tunnetaan 

ennemminkin jotakuta kohtaan ja vihaa, rakkautta ja inhoa jotakin tai jotakuta 

kohtaan, mutta ei oikeastaan jonkin asiaintilan johdosta. Siksi lausetäyden-

nyksiin ei ole suurempaa tarvetta. 

3.4.2 Lausetäydennykset 

Edellä tarkastelin lauseen tai lausemaisen rakenteen argumentikseen saavia 

verbejä. Tässä jaksossa siirryn tarkastelemaan niitä lausemaisia rakenteita, 

jotka voivat toimia verbin täydennyksenä, ylipäätään minkä tahansa verbin. 

Jos objektina on kokonainen lause, sen merkitsee täydennykseksi että-

konjunktio (123a) Toisinaan että-konjunktiota edeltää pronomini se, kuten 

lauseessa (123b). En tarkastele tässä tarkemmin paljaan että-lauseen ja se-

pronominin kera esiintyvän että-lauseen eroa.29 Myös alisteinen kysymyslau-

se voi olla täydennyksenä (123d). Normaalisti adverbiaalisen sivulauseen 

asemassa olevat kun-, jos- ja vaikka-lauseet voivat toisinaan olla myös täy-

dennyksenä, kuten lauseessa (123e). 

123. a. Aune kuuli, että Reino on matkustanut Kiinaan. 

b. Lapsi suri sitä, ettei osannut piirtää enkeliä. (NS) 

c. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

d. Aune ihmetteli, mihin Reino on kadonnut. 

e. Ikkunasta näkee, kun lapset leikkivät. (NS) 

Että-lause on mahdollinen myös tunneverbien katua, surra, hävetä ja pelätä 

objektina. 

Infinitiivirakenteista täydennyksinä toimivat referatiivirakenne ja 1. infini-

tiivi sekä 3. infinitiivin eri muodot (124a–d). 

124. a. Aune kuuli Reinon matkustaneen Kiinaan. 

b. Hän pelkäsi Reinon suuttuvan. 

c. Aune käski Reinon matkustaa Kiinaan. 

d. Aune määräsi Reinon matkustamaan Kiinaan. 

 
28 Sen seikan suhteen, voiko verbi saada lausetäydennyksen argumentikseen vai ei, ei ole tarkkaa 

rajaa vedettävissä. Tässä luettelemillani verbeillä on ollut lausetäydennys argumenttina Nykysuomen 

sanakirjan esimerkkilauseessa tai tekstiaineistossani ja useimmiten kummassakin. 
29 Se-pronominista että-lauseen yhteydessä, katso J. Leino (1999). 
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e. Aune kielsi Reinoa matkustamasta Kiinaan. 

Pelätä-verbin objektina voi olla referatiivirakenne, kuten lauseessa (124b). 

Muiden tunneverbien yhteydessä se ei tule kyseeseen. Sitä, miksi näin on, 

pohdin tuonnempana. Lauseissa (124a–e) infiniittisellä verbillä on oma sub-

jektinsa (syntaktisessa tai ainakin semanttisessa mielessä), kaikissa lauseissa 

Reino. Seuraavissa (125a–d) infiniittisellä verbimuodolla ei voi olla omaa 

subjektiaan, vaan se on sama finiittiverbin kanssa. 

125. a. Aune aikoo matkustaa Kiinaan. 

b. Häpeän sanoa häntä tuttavakseni. (NS) 

c. Vaan en minä pelkää olla yksin. (Jotuni_Huojuva) 

d. Aune pyrkii matkustamaan Kiinaan 

1. infinitiivi voi olla pelätä- ja hävetä-verbien objektina, kuten esimerkeistä 

(125b) ja (125c) näkyy. 

Edellä mainituista rakenteista että-lause ja 1. infinitiivi voivat toimia myös 

subjektina. Tämä on mahdollista ensinnäkin tietynlaisissa olla-verbillisissä 

lauseissa, joista on esimerkkejä lauseissa (126a–d). 

126. a. Oli kummallista, että Reino matkusti Kiinaan. 

b. Oli virhe matkustaa Kiinaan. 

c. Reinolla oli tapana matkustaa Kiinaan 

d. Kävi ilmi, että Reino oli matkustanut Kiinaan. 

Edellisten lisäksi ne ovat mahdollisia nesessiiviverbien (127a) ja kanssa ja 

kokijaobjektisten tunneverbien kanssa (127b–d). 

127. a. Minun täytyy matkustaa Kiinaan. 

b. Reinoa pelotti matkustaa Kiinaan. 

c. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti 

hallinnon tehottomuutta. (sk87-05) 

d. Aunea pelotti, että Reino matkustaa Kiinaan. 

Nesessiiviverbit ja kokijaobjektiset tunneverbit eroavat normaalisubjektilli-

sista verbeistä siinä, että niiden infinitiivitäydennyksen (semanttinen) subjekti 

on sama kuin pääverbin genetiivi- tai partitiivisijainen henkilötarkoitteinen 

seuralainen, siis lauseessa (127a) minun ja lauseessa (127b) Reinoa. 

Lausetäydennysten lausemaisuuden aste ja itsenäisyys ovat eri tapauksissa 

erilaisia. Finiittilauseessa voi tietysti olla oma subjekti ja objekti, tempus, 

modus ja kielto.30 Referatiivirakenteella on oma genetiivissä oleva subjekti ja 

3. infinitiivin subjektiksi hahmottuu (joidenkin pääverbien yhteydessä) hallit-

sevan verbin objekti. Näillä kummallakaan rakenteella ei ole omaa kieltoa 

eikä modusta. Vain referatiivirakenteella on kaksi aikasuhdevaihtoehtoa. 

Useimmiten 1. ja 3. infinitiivillä on sama subjekti kuin pääverbillä. Niillä ei 
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myöskään ole itsenäistä modusta eikä tempusta, vaan ne ovat pääverbin mo-

duksen ja tempuksen ”alaisuudessa”. Erimuotoisten lausetäydennysten se-

mantiikasta tulee puhe myöhemmin. 

3.4.3 Lauseet ja lausemaiset rakenteet tunneverbien objekteina 

Tarkastelen seuraavassa suomen kielen tunneverbien objektina olevia lause-

täydennyksiä erityisesti siltä kannalta, millainen on niiden semanttinen tul-

kinta sekä mitkä tekijät vaikuttavat lauseiden ja lausemaisten rakenteiden dis-

tribuutioon. Aineistonani on enimmäkseen sama lehtiteksti- ja kaunokirjalli-

suusaineisto, jota olen edelläkin käyttänyt. Jonkin verran täydennystä perus-

aineiston esimerkkeihin olen etsinyt kaunokirjallisuuskorpuksista, esim. 

Donnerilta ja Joensuulta. 

3.4.3.1 Verbien surra, katua ja hävetä lauseobjektit 

Verbit surra, katua ja hävetä ovat, kuten edellä jo todettiin, kommentoivia 

verbejä. Ne ilmaisevat jonkin presupponoidun totena pidetyn asiaintilan emo-

tionaalista evaluointia. Ne ovat siis faktiiviverbejä, toisin kuin pelätä. Sure-

minen, katuminen ja häpeäminen ovat kaikki negatiivisia tunteita ja negatii-

visia evaluointeja menneistä asiaintiloista. Jos ihminen kokee, ettei ei ole 

voinut vaikuttaa tuohon negatiiviseen asiaintilaan, hän suree, jos ihminen on 

sen itse aiheuttanut ja toivoo, että olisi jättänyt tuon teon tekemättä, hän katuu 

ja jos hän taas katsoo, että hän on edellisen lisäksi yhteisöllisen paheksunnan 

oikeutettuna kohteena, hän häpeää. Näiden verbien objekteina voivat olla et-

tä-lauseet. Hävetä-verbin yhteydessä myös 1. infinitiivi on mahdollinen. 

Surra-verbin että-lauseobjekti ilmaisee suhteessa pääverbiin aiempaa tai 

yhtaikaista asiaintilaa. Surra-verbin subjekti ja että-lauseen subjekti voivat 

olla yhtä hyvin eri- kuin samaviitteisetkin. Tämä näkyy esimerkeissä (128a) 

ja (128b). 

128. a. Kohtalo liikutteli ihmisiä: Lassi Nummen äiti esimerkiksi kerkisi hetken 

surra sitäkin, ettei päässyt lippujen loputtua matkustamaan Amerikkaan Ti-

tanicilla vaan joutui menemään sinne jollakin ihan tavallisella laivalla! 
(sk87-05) 

b. Panu Pulmakin suree sitä, että Suomessa on tällä hetkellä niin vähän lap-

sia. (sk87-51) 

Koska katuminen kohdistuu aina omiin tekoihin, katua-verbillä ja sen lau-

seobjektilla on aina samaviitteinen subjekti. Kaduttava teko luonnollisesti 

 
30 Sivulauseen tempuksenvalinta on tosin osin riippuvainen päälauseen tempuksesta. 
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edeltää katumista, joten että-lause viittaa yleensä ajallisesti aiempaan asiainti-

laan kuin katumishetki on. Tämä näkyy esimerkkilauseista (129a–b). 

129. a. Vai katuiko Helge sydämensä pohjassa, että oli mennyt naimisiin Maijan 

kanssa? (Järnefelt_Greeta) 

b. Olen kovasti katunut että annoin Sinun lähteä sinne – tai oikeammin toimi-

tin Sinut lähtemään. (Linnankoski_Laulu) 

Hävettävä asiaintila on aiempi tai samanaikainen häpeämisen kanssa. 

Usein lausetäydennyksen subjektin tarkoite on sama kuin hävetä-verbin, niin 

kuin lauseissa (130a–b). Jos se ei ole sama, se on hävetä-verbin subjektin tar-

koitteelle läheinen, kuten lauseen (130c) äiti. 

130. a. Vai niin, sanoi Martta ja häpesi itsekseen sitä, ettei ollenkaan tiennyt, mikä 

Kinturin lapsista oli Jaakko. (Järnefelt_Maaemo) 

b. Jokainen mielessään häpesi, että oli jättänyt hylyksi Santerilta ostamansa 

lukupuikon ja ostanut tuolta toiselta. (Pakkala) 

c. Meidän edessämme hän ilmeisesti häpesi, että hänen äitinsä oli palvelija –– 
(Järnefelt_Vanh) 

Yhteistä näille kolmelle edellä käsitellylle verbille on seuraava ilmiö: jos 

että-lauseen subjekti on samaviitteinen kuin kolmaspersoonainen pääverbin 

subjekti, se yleensä jää elliptisesti pois (lauseet 128a, 129a, 130a, 130b). 

Hävetä-verbin objektina on mahdollinen myös 1. infinitiivi. Infinitiivin 

”subjekti” on sama kuin hävetä-verbin. 

131. a. –– vaikka Kasper taisikin vähän hävetä mennä niin pienen pojan kanssa 

suurten poikien joukkoon. Mutta suuret pojat ottivat minut iloisesti vastaan. 
(Järnefelt_Vanh) 

b. Minä häpeän, etten näe muita, häpeän olla parempi. (Jotuni_Avoli) 

Kun hävetä-verbin objekti on 1. infinitiivi, on kyse siitä, että hävetä-verbin 

subjekti joutuu tekemään jotain, jota pitää paheksuttavana tai naurettavana. 

Subjektin tarkoite ei siis häpeä jotakin tehtyä tekoa ja mennyttä asiaintilaa, 

kuten objektina olevien että-lauseiden kohdalla. 1. infinitiiviä käytetään sil-

loin, kun hävetä-verbin ja infinitiivin subjekti on sama, häpeäminen ja teke-

minen samanaikaista, eikä ole tarvetta ilmaista kieltoa tai modaalisuutta. Lau-

se (132a) on siis hyvin epätodennäköinen. Sen sijaan on todennäköistä il-

maista asia, kuten lauseessa (132b). 

132. a. ?Häpeän, että kuljen tällaisissa rääsyissä 

b. Häpeän kulkea tällaisissa rääsyissä. 

Koska omaa samanhetkistä tekoa ei yleensä kaduta tai surra, katua- ja sur-

ra-verbien objektiksi ei 1. infinitiivi käy: 

133. a. *Hän suri jättää kotinsa. 

b. *Hän katui tehdä tyhmyyksiä. 
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Surra, katua ja hävetä voivat siis saada objektikseen kokonaisen lauseen, 

koska ne ilmaisevat sellaisia tunteita, joita tunnetaan jonkin asiaintilan joh-

dosta. Näistä verbeistä hävetä voi saada myös infinitiiviobjektin, koska häpe-

ää voi tuntea myös samanaikaista asiaintilaa kohtaan. 

3.4.3.2 Lausetäydennyksen muodon suhde sen merkitykseen 

Kuten juuri totesin, verbit surra ja katua voivat saada lausemaiseksi objektik-

seen vain että-lauseen, mutteivät 1. infinitiiviä, niin kuin hävetä-verbi. Kai-

kille kolmelle verbille on yhteistä se, että niiden lausetäydennykseksi ei käy 

referatiivirakenne. Seuraavaksi paneudun erimuotoisten lausetäydennysten 

merkityksiin. 

Lausetäydennysten muotojen moninaisuus selittyy Givónin (1990: 537) 

mukaan seuraavasti: mitä tiukemmin asiaintilat ovat ”reaalimaailmassa” toi-

siinsa sidoksissa, sitä tiiviimmin ne ovat syntaktisesti integroituneet toisiinsa. 

Reaalimaailman asiaintilat taas ovat sitä tiukemmin toisiinsa sidoksissa mitä 

samanaikaisempia ne ovat ja mitä vähemmän toisen (lausetäydennyksellä il-

maistavan) asiaintilan osanottajilla on kontrollia ja valinnanmahdollisuuksia 

asiaintilan suhteen. 

Kielellisesti tätä asiaintilojen integraatioastetta ilmaistaan lausetäydennyk-

sen muodolla: lausetäydennys on sitä vähemmän lausemainen mitä integroi-

tuneempi lausetäydennys on päälauseeseen. Esimerkiksi lausetäydennyksen 

subjekti on sitä vähemmän finiittilauseen agentin kaltainen sijanmerkinnäl-

tään mitä integroituneempi lausetäydennys on päälauseeseen. Vähemmän in-

tegroituneen lausetäydennyksen subjekti on siis nominatiivissa ja kaikkein 

integroituneimman lausetäydennyksen subjekti on suorastaan päälauseen ob-

jekti ja akkusatiivissa. Givón esittää lausetäydennyksen subjektin sijanmer-

kintähierarkiaksi nominatiivi > datiivi > akkusatiivi. Suomeen sovellettuna 

nämä olisivat nominatiivi > partitiivi/genetiivi > akkusatiivi. Samoin lause-

täydennyksen verbi on sitä vähemmän finiittiverbin kaltainen mitä integroi-

tuneempi lausetäydennys on päälauseeseen. Suomessa tämä tarkoittaisi siis 

finiittinen lause > referatiivirakenne > 3. infinitiivi > 1. infinitiivi. 

Seuraavat esimerkkilauseet tuntuvat puhuvan Givónin väitteiden puolesta. 

134. a. Opettaja pani oppilaat kirjoittamaan aineen. 

b. Opettaja pyysi oppilaita kirjoittamaan aineen. 

c. Opettaja sanoi, että oppilaat kirjoittavat aineen. 

Lauseen (134a) ilmaiseman tilanteen jäljiltä uskomme aineiden olevan kirjoi-

tettuja, koska oppilaat on manipulatiivisen panna-verbin akkusatiiviobjekti ja 
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lausetäydennyksen verbi on infiniittisessä muodossa. Jos objekti on partitii-

vissa, kuten lauseessa (134b), transitiivisuus on heikompaa ja aineiden kirjoi-

tetuksi tuleminen epävarmempaa. Lauseissa (134a) ja (134b) päälauseen ja 

lausetäydennyksen ilmaisemat asiaintilat ovat toisiinsa sidoksissa. Epäsuorin 

on opettajan tekemisten ja oppilaiden tekemisten välinen suhde lauseessa 

(134c): opettajan toiminta ei millään tavalla vaikuta oppilaiden aineenkirjoit-

tamiseen. Voi olla jopa, teeivät oppilaat kirjoitakaan aineita. Asiaintilat eivät 

ole vahvasti toisiinsa sidoksissa. Tällöin aineenkirjoittaminen ilmaistaankin 

omana finiittisenä lauseenaan, jonka muotoon pääverbillä ei ole mitään vai-

kutusta. 

Lisäksi päälauseen ja lausetäydennyksen argumenttien tarkoitteiden sa-

muus lisää integraation astetta. Koska lauseessa (135b) pääverbin ja lause-

täydennyksen verbin subjekti on sama, sitä ei toisteta. 

135. a. Opettaja halusi oppilaiden kirjoittavan aineen. 

b. Oppilaat halusivat kirjoittaa aineen. 

Tämä selittää myös että-lauseen ja 1. infinitiivin merkityseron hävetä-

verbin täydennyksinä. Että-lausetta käytetään, kun on kyseessä ajallisesti 

varhempi asiaintila, ehkä jopa erisubjektinen, kuten lauseessa (136a). 1. infi-

nitiiviä taas käytetään, kun häpeäminen ja asiaintila, johon häpeä kohdistuu, 

on yhtaikaista ja tekijä on sama kuten lauseessa (136b). 

136. a. Meidän edessämme hän ilmeisesti häpesi, että hänen äitinsä oli palvelija –– 

(Järnefelt_Vanh) 
b. Häpeän olla parempi. 

Että-lauseen ja referatiivirakenteen merkityseroja käsittelen pelätä-verbin 

lausetäydennysten yhteydessä. 

3.4.3.3 Pelätä-verbin lausetäydennykset 

Kuten jo on todettu, pelätä-verbi eroaa muista lauseen tai lausemaisen raken-

teen objektikseen saavista tunneverbeistä siinä, että se ei ole faktiivinen niin 

että sen lausetäydennys ei ole totena pidettyä presupponoitua tietoa. Pelätä-

verbin että-lausetäydennys on merkitykseltään yleensä futuurinen ja siis non-

faktuaalinen. Pelätä-verbin lausetäydennyksinä voivat olla että-lause, refera-

tiivirakenne ja 1. infinitiivi. 

137. a. Reino pelkäsi, että jää työttömäksi. 

b. Reino pelkäsi, että Aune jää työttömäksi. 

c. Reino pelkäsi jäävänsä työttömäksi. 

d. Reino pelkäsi Aunen jäävän työttömäksi. 

e. Reino pelkäsi jäädä työttömäksi. 
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Kuten esimerkeistä huomataan, että-lauseessa ja referatiivirakenteessa voi 

olla yhtä hyvin samaviitteinen (137a ja 137c) tai eriviitteinen subjekti (137b 

ja 137d) kuin pelätä-verbillä. 1. infinitiivin subjekti on aina sama kuin hallit-

sevan verbin (137e). 

3.4.3.3.1 1. infinitiivi pelätä-verbin objektina 

Kokijasubjektisista tunneverbeistä vain pelätä ja hävetä voivat saada 1. infi-

nitiivin objektikseen. Syynä tähän on se, että 1. infinitiivin ilmaisema asiain-

tila on tulevaisuudessa tunneverbiin nähden tai sen kanssa samanaikainen. 

Muiden tunneverbien kohdallahan on kyse varhemman asiaintilan kommen-

toinnista. 

Kun pelätä-verbin objektina on 1. infinitiivi, infinitiivin subjekti on sama 

kuin pelätä-verbin, mikä näkyy lauseissa (138a–c). 

138. a. Kekkosen voiman päivinä yksi jos toinenkin selvästi pelkäsi esiintyä avoi-

mesti. (sk87-39) 

b. Muistan yhden pojan, jonka koulussa oli paljon rikollisuutta. Hän pelkäsi 

opiskella siellä ja koulua vaihdettiin sen takia. (sk95-29) 

c. Hän melkein pelkäsi liikahtaa nurkassansa, jottei olisi heidän kummastus-

taan herättänyt ja siten ehkä häirinnyt. (Järnefelt_Isänmaa) 

d. – Kun hän on niin paljon matkoilla, silloinhan täällä hiljaista onkin. Vaan en 

minä pelkää olla yksin. (Jotuni_Huojuva) 

Kun pelätä-verbin objektina on 1. infinitiivi, kyse on siitä, millainen emotio-

naalinen asenne pelätä-verbin subjektin tarkoitteella on 1. infinitiivin ilmai-

semaan toimintaan, jota hänen itsensä pitäisi suorittaa. 1. infinitiivin ilmai-

sema toiminta on nonfaktuaalista. Ei tiedetä, toteutuuko se vai ei. Itse asiassa 

pelätä-verbi tuntuu aiheuttavan jopa lievästi negatiivisen implikaation. Syn-

tyy tulkinta, että pelkääjä ei peloltaan kykene suorittamaan 1. infinitiivin il-

maisemaa tekoa, ei siis uskalla. Tämä implikaatio on selvä lauseessa (139a). 

Myös lauseen (138b) voi tulkita niin, että poika ei lopulta uskaltanut enää 

opiskella koulussaan (138b). Lauseen (138c) partikkeli melkein lieventää sitä 

implikaatiota, ettei hän liikahtanut ja lauseen (138d) kielto taas saa aikaan 

tulkinnan, että 1. persoonan tarkoite on ja uskaltaa olla yksin. 

Huomionarvoista on, että objektina oleva 1. infinitiivi ilmaisee yleensä 

agentiivista intentionaalista toimintaa (esiintyä, opiskella, liikahtaa). Pelätä-

verbin referatiivirakenneobjektin verbi ilmaisee useimmiten taas ei-

agentiivista toimintaa. Tyypillisiä verbejä ovat menettää, jäädä, joutua, kuten 

käy ilmi lauseista (139a–c). Sen subjekti on siis usein semanttiselta rooliltaan 

patientti. 
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139. a. Ihmiset pelkäävät menettävänsä jotakin uudistusten yhteydessä. (sk87-14) 

b. Osa pitää tekniikkaa utopistisesti kaikki ongelmat ratkaisevana, mutta sa-

malla pelkää itse jäävänsä sen ulkopuolelle. (sk87-33) 

c. Samalla tietokoneen käyttäjien pelko työttömyydestä selvästi vähenee, mut-

ta toisaalta jotkut alkavat pelätä joutuvansa muihin töihin. (sk87-48) 

Agentiivinen verbi tällaisessa referatiivirakenteessa ei kuitenkaan ole epä-

kieliopillinen. Voidaan muodostaa seuraava minimipari: 

140. a. Pelkään hypätä ikkunasta. 

b. Pelkään hyppääväni ikkunasta. 

Lauseen (140a) parafraasi on pelkään hyppäämisen suorittamista ja lauseen 

(140b) pelkään, että käy niin, että tulen hypänneeksi ikkunasta. 1. infinitiivi 

viittaa siis suoraan toimintaan, ”reaalimaailmaan”: itse toiminnan suorittami-

nen on pelottavaa pelätä-verbin subjektin tarkoitteen mielestä. Referatiivira-

kenne viittaa taas propositioon. Sellaista asiaintilaa kuin hyppäämistä ikku-

nasta pelätä-verbin subjektin tarkoite ei pidä toivottavana asiaintilana tule-

vaisuudessa, mutta jonkin verran todennäköisenä. Lausetäydennys voi viitata 

joko kielelliseen ilmaukseen, propositioon tai ”reaalimaailman” asiainti-

laan.31 Referatiivirakenne viittaa propositioon ja 1. infinitiivi asiaintilaan. 

Tässä yhteydessä ”reaalimaailman asiaintila” viittaa ihmisen konstruoimaan 

”reaalimaailmaan”, ei varsinaiseen oikeaan reaalimaailmaan, johon kielelliset 

ilmaukset eivät koskaan suoraan viittaa. 

3.4.3.3.2 Että-lause pelätä-verbin objektina 

Että-lause on finiittiverbillinen lause, jonka muotoon päälauseen verbi ei vai-

kuta, semanttiseen tulkintaan kylläkin. Pelätä-verbin että-lauseobjektissa on 

yleensä kyse päälauseeseen nähden tulevaisuuden mahdollisesta ja todennä-

köisestä asiaintilasta, johon pelätä-verbin subjektin tarkoite suhtautuu torju-

vasti. 

Esimerkissä (141a) ja (141b) että-lauseen preesens on futuurinen suhteessa 

pelätä-verbin preesensiin. Pelätä-verbin ollessa muussa tempuksessa kuin 

preesensissä tulevaa aikaa ilmaistaan usein konditionaalilla (141c ja 141d). 

141. a. Ilmailuväki pelkää, että valtio tappaa pikkukoneilla lentämisen. (sk87-09) 

b. Monet epäilevät sen mahdollisuuksia ja pelkäävät, että siitä tulee asuntove-

lallisten perikato. (sk87-43) 

c. –– joskus pelkäsin, että iltapäivälehtityyppinen journalismi veisi journalis-

mia yleensä pinnallisempaan suuntaan ––. (sk87-31) 

 
31 Reaalimaailmaan, propositioon ja kielelliseen ilmaukseen viittaamista käsittelee tarkemmin mm J. 

Leino (1999). 
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d. Lenin pelkäsi, että Suomen vallankumous ei onnistuisi, koska ”sosialide-

mokraattien” vaikutus oli niin voimakas. (sk87-11) 

Konditionaali että-lauseessa saa usein myös prediktiotulkinnan.32 Niissä 

on siis kyse ennusteesta: tietty asiaintila toteutuessaan aiheuttaisi tietyn toisen 

asiaintilan. Tästä ovat esimerkkeinä (142a) ja (142b). 

142. a. Minä kuitenkin pelkään, että näillä toimilla mentäisiin lopulta ojasta allik-

koon. (sk87-31) 

b. Hän pelkää, että niiden seurauksena maastosta tulisi samanlaista kuin Po-

sion Riisitunturin rinteistä avohakkuiden ja aurausten jäljiltä. (sk87-29) 

Lauseessa (142a) on siis kysymys siitä, että jos näitä toimia käytettäisiin, pe-

lätä-verbin subjektin tarkoitteen käsityksen mukaan todennäköisesti mentäi-

siin lopulta ojasta allikkoon. Lauseessa (142b) taas pelätä-verbin subjektin 

tarkoitteen käsityksen mukaan maastosta tulisi tietynlaista, jos tietyt toimet 

suoritettaisiin. 

Pelätä-verbin että-lauseobjektina on toisinaan myös sellaisia lauseita, joi-

den ilmaisema asiaintila on päälauseen ilmaisemaa asiaintilaa varhempi tai 

samanaikainen, kuten lauseissa (143a) ja (143b). 

143. a. –Maija alkoi jo pelätä, että Helge oli ehkä viety sotaan, – (Järnefelt_Greeta) 

b. Pelkäämme, että joku kävelee kaiken aikaa ylitsemme. (sk87-23) 

Näissä tapauksissa pelätä-verbi on merkitykseltään episteemistä modaalisuut-

ta ilmaisevien verbien tapainen. Episteemistä modaalisuutta ilmaistaan ylei-

simmin ilmauksilla kuten olla mahdollista, voida jne. Pelätä-verbin subjektin 

tarkoite epäilee, että asiaintila, joka että-lauseessa mainitaan, on totta (mutta 

hän ei sitä varmasti tiedä). Pelätä-verbin käyttö tuo vielä merkitykseen mu-

kaan torjuvan suhtautumisen asiaan. 

Lisäksi että-lause voi olla myös puheen, kirjoituksen tai ajatusten epäsuo-

raa referointia, kuten lauseessa (144). Tällöin pelätä-verbiä käytetään johto-

lauseen verbinä. 

144. Timo K. Perttilä, kouluttaja (tietenkin!), pelkäsi Suomen Kuvalehden nume-

rossa 2/87, että sana ”neukku” siittää neuvostovastaisuutta meidän keskuu-

teemme. (sk87-04) 

Tämäntapainen referointi voi tapahtua myös niin, että pelätä-verbiä käyte-

tään jälkijohtolauseessa, kuten esimerkissä (145). 

145. Suuret ja nopeat moottoriveneet yleistyvät nopeasti, nopeammin kuin vesillä 

liikkumisen taidot, Leinonen pelkää. (sk87-29) 

Tähän samaan tapaan käytetään myös verbejä epäillä ja uskoa. Lisäksi pelä-

tä-verbiä voidaan käyttää myös niin, että ”varsinainen asia” sisältyy että-
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lauseeseen ja pelätä-verbi onkin vain puhujan metatekstuaalinen kommentti, 

melkeinpä parenteettinen lisä, kuten lauseissa (146a–c). 

146. a. Pelkäänpä, että teitä joskus pidetään vähän tolloina. (sk87-19) 

b. Pelkään pahoin, että tällä kertaa olemme voimattomia. (sk87-12) 

c. Pelkäänpä pahoin, että näin siinä käy. (sk87-09) 

Tällöin pelätä-verbi on aina 1. persoonassa ja preesensissä. Usein siihen liit-

tyy liitepartikkeli -pA, adverbi pahoin tai molemmat. Silloin se on myös mer-

kitykseltään loitonnut melko kauas varsinaisen pelon tunteen ilmaisemisesta. 

Kyse ei ole pelosta, eikä jonkin mahdollisesti toteutuvan asian pahana pitä-

misestäkään vaan yksinkertaisesti epäilystä. Sen voisi helposti vaihtaa vaik-

kapa verbiin epäillä, ilman että merkitys juurikaan muuttuisi. Tämä ilmaisu-

keino lienee käännöslainaa. 

3.4.3.3.3 Referatiivirakenne pelätä-verbin objektina 

Pelätä-verbin ei-faktiivisuus vaikuttaa myös sen objektina olevan referatiivi-

rakenteen tulkintaan. Pelätä-verbin subjektin tarkoite ei pidä referatiivira-

kenneobjektin esittämää asiaintilaa totena ja presupponoituna. Referatiivira-

kenteet ilmaisevatkin usein nonfaktuaalista tietoa. 

Seuraavissa lauseissa referatiivirakenteen ilmaisema toiminta on myöhem-

pää suhteessa pääverbin ilmaisemaan toimintaan. Käytössä on 1. partisiippi. 

147. a. –– lapset leikkivät sen äärellä ja äiti pelkää heidän putoavan kadulle. (sk87-

22) 
b. Ihmiset pelkäävät menettävänsä jotakin uudistusten yhteydessä. (sk87-14) 

c. Jos yläaste lopetetaan, pelkäävät sottungalaiset lapsiperheiden muuttavan 

pois. (sk87-21) 

Näissä siis on kyse pelonsekaisesta suhtautumisesta mahdolliseen tulevaisuu-

den asiaintilaan. Referatiivirakenne viittaa propositioon, ei asiaintilaan eikä 

kielelliseen ilmaukseen. 

Seuraavissa taas aikasuhde on sellainen, että referatiivirakenteen ilmaise-

ma asiaintila on pääverbiin suhteessa aiempi (148a–b) tai samanaikainen 

(148c–d). Tällöin käytetään 2. partisiippia (148a–b) tai tilaverbeistä 1. parti-

siippia (148c–d). 

148. a. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

b. Näin viisivuotiaan silmistä, että hän pelkäsi minun loukkaantuneen. (sk87-

16) 
c. –– hän pelkäsi pulverin sisältävän Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuu-

dessa levinnyttä radioaktiivisuutta. (sk87-46) 

 
32 Ks. Kauppinen 1998: 194–208 
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d. Opettaja oli nyt halukas säästämään aarteet, mutta hän pelkäsi olevansa 

väärässä punakaartilaisten silmissä. (sk87-29) 

Näissä on taas sama episteeminen epävarmuuden ilmaisemisen sävy kuin et-

tä-lauseidenkin yhteydessä. Referatiivirakenteen ilmaiseman asian epäillään 

olevan totta, eikä sen mahdollisesta totuudesta olla hyvillään. 

Pelkäänpä-tyyppistä metatekstuaalista käyttöä ja referoivaa käyttöä ei 

esiinny referatiivirakenteen kanssa, vaan sellainen ilmenee vain yksikön en-

simmäisessä persoonassa että-lauseen kera. 

Syy siihen, että tunneverbeistä vain pelätä voi saada objektikseen refera-

tiivirakenteen, piilee siinä, että sille on kehittynyt perusmerkityksensä lisäksi 

abstraktimpi, haalistuneempi, itse asiassa kieliopillistuneempi merkitys. Täl-

lainen leksikaalisen elementin merkityksen abstraktistuminen on yksi niitä 

perusprosesseja, joita kieliopillistumiskehityksessä tapahtuu. (Ks. esim. 

Bybee, Perkins & Pagliuca 1994: 6, Heine, Claudi & Hünnemeyer 1991: 

108–109.) 

Tässä abstraktimmassa käytössä se on ns. propositionaalisen asenteen ver-

bi. Muita tällaisia verbejä ovat mm. epäillä, uskoa, tietää, toivoa. Se, mitä on 

todettu edellä pelätä-verbin lausetäydennysobjekteista, pätee varmasti myös 

mainittuihinkin verbeihin. Niitä käytetään esimerkiksi passiivissa hyvin sa-

mantapaisesti kuin pelätä-verbiä. 

149. a. Maamme siilikannan uskotaan saaneen alkunsa 1800-luvun alkupuolen is-

tutuksista etelä- ja lounaisrannikolle. (Demari) 

b. Järjestelmän toivotaan hyödyttävän erityisesti alue-ekologista suunnittelua 

ja maisemanhoitoa. (Aamulehti) 

c. Ainakin viiden nakkelin tiedetään joutuneen kissan saaliiksi Juupajoella, 

Tampereen Hervannassa, Kiikassa ja Nokialla, Mäkelä kertoo. (Aamulehti) 

d. Kellon epäillään olevan kesäajassa, koska kesäaika on Helsingin parasta 

matkailuaikaa. (Iltalehti) 

e. Sadan ihmisen pelätään kuolleen onnettomuudessa. (sk87-13) 

f. Vuosisadan maanjäristysten pelätään lähiaikoina koettelevan Islannin ete-

läosia. (sk87-29) 

Näissä kaikissa on kyse referatiivirakenteessa ilmaistun asian todenperäisyy-

destä. 

Pelätä on frekventein tunneverbeistä juuri siksi, että sillä on myös tämä 

propositionaalisen asenteen merkitys. Tämä merkitys sillä on nimenomaan 

silloin, kun sen objektina on lausetäydennys. 
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3.4.3.3.4 Että-lauseen ja referatiivirakenteen valikoituminen pelätä-

verbin objektiksi 

Tässä jaksossa tarkastelen hieman sitä, millä perusteella pelätä-verbille vali-

koituu lausetäydennysobjektiksi toisinaan että-lause ja toisinaan referatiivira-

kenne. Valinnassa näyttäisi olevan kyse ainakin osin siitä, kuinka integroitu-

neita päälauseen ilmaisema ja lausetäydennyksen ilmaisema asiaintila ovat 

toisiinsa. Nimittäin silloin kun asiaintiloissa on yhteisiä osanottajia, käytetään 

mielellään integroituneempaa rakennetta eli referatiivirakennetta. Esimerkki-

lauseissa (150a–d) kaikissa pelkääjä ja referatiivirakenteen ”subjekti” ovat 

samaviitteiset. Samaviitteisyys käy ilmi partisiipin possessiivisuffiksista. 

150. a. Pelkäsimme vain joutuvamme kalastajien rysiin –– (sk87-06) 

b. Minä en voi tänne muuttaa siitäkin syystä, että minä olen heikko ja pelkään 

vaikuttavani Elsaan tahtomattani, tietämättäni. (Pakkala) 

c. Ruotsin opettajien ei tarvitse pelätä jäävänsä työttömiksi –– (sk87-02) 

d. Pojat pelkäsivät saavansa selkäänsä ja läksivät pakoon pitkin maantietä. 
(Finne_Kiljuset) 

Tällaisissa tapauksissa täydennyksenä tuskin koskaan on että-lause. Myös 

se, että pelkääjän ja täydennyksen osanottajan välillä on jonkinlainen posses-

siivinen tai osa/kokonaisuussuhde, tekee referatiivirakenteesta että-lausetta 

todennäköisemmän täydennyksen. Tällaisia ovat lauseet (151a–e). 

151. a. Matkamies halusi nousta, mutta pelkäsi jalkainsa pettävän. (Linnankos-

ki_Laulu) 
b. –– niin hän pelkäsi verensä tyrehtyvän ja tunsi pakottavaa tarvetta syöksyä 

tuon riettaan teeskentelijän kimppuun ja repiä hänet kappaleiksi. (Linnankos-

ki_Laulu) 
c. Hän pelkäsi miehensä suuttuvan, jos ei ruoka ole aamiaiselle tullessa val-

mis, meni rappusille ja huusi: (Lassila) 

d. –– kristillisdemokraatit pelkäävät kannattajiensa jäävän vaalipäivänä ko-

tiin. (sk87-04) 

e. Pörssi pelkää oman tietokonejärjestelmänsä romahtavan, mutta se kestää 

rasitukset toistaiseksi. (sk87-44) 

Paitsi asiaintilojen toisiinsa integroituneisuus, lausetäydennyksen kielelli-

seen muotoon vaikuttaa myös näkökulma.33 Achard (1998) lähtee juuri tästä 

tarkastellessaan ranskan lausetäydennyksiä. Hänen mukaansa lausetäyden-

nyksen kielelliseen muotoon vaikuttaa se, kenen näkökulmasta asia esitetään: 

puhujan vai pääverbin subjektin tarkoitteen. Hänen mukaansa on niin, että 

kun täydennys on finiittinen lause, näkökulma on pääverbin subjektin tarkoit-

teen. Kun täydennys on ei-finiittinen, näkökulma on toisissa tapauksissa pu-

 
33 Kielellisen muodon vaikutusta näkökulmaan ja näkökulman vaikutusta kielelliseen muotoon on 

käsitellyt myös Herlin 1998: 67–73. 
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hujan toisissa taas sekoittuneesti pääverbin subjektin tarkoitteen ja lausetäy-

dennyksen verbin subjektin tarkoitteen. 

Jos näitä näkemyksiä sovelletaan suomen kielen että-lauseeseen ja refera-

tiivirakenteeseen, olisi siis niin, että näkökulma että-lauseen esittämään asi-

aintilaan on pääverbin subjektin tarkoitteen. Puhujan ja pääverbin subjektin 

tarkoitteen näkökulmat yhtyvät, kun pääverbin subjekti on 1. persoona. Täl-

laisia lauseita ovat (152a–c). 

152. a. Pelkäämme silti, että järistys iskee yllättäen. (sk87-29) 

b. Kainous minua kuitenkin esti haluani seuraamasta. Pelkäsin, että hän nau-

raisi minulle ja pitäisi minua typeränä. (Canth_Agnes) 

c. – Hän oli hermostunut ja aloinkin jo pelätä, että hän sairastuisi, mikä häntä 

lienee vaivannut, en minä oikein ymmärtänyt. (Jotuni_Huojuva) 

Jos päälauseen subjekti on taas 3. persoona, että-lauseen sisältämä asia esi-

tetään pääverbin subjektin tarkoitteen näkökulmasta. Tällöin puhuja ei ota 

kantaa että-lauseen sisältöön. Puhuja ikään kuin antaa näkökulman pääverbin 

subjektin tarkoitteelle, eläytyy häneen ja katsoo itsekin että-lauseen ilmoit-

tamaa asiaa pääverbin subjektin näkökulmasta, hänen rinnaltaan. Tästä ovat 

esimerkkinä lauseet (153a) ja (153b). 

153. a. Tamara pelkää, että suojelupoliisi saapuu yöllä ja hän katoaa iäksi Suomesta 

johonkin tuntemattomaan osoitteeseen. (sk87-30) 

b. Venäläiset pelkäsivät, että suomalaiset kyttäävät puissa ja se hidasti heidän 

etenemistään. (sk87-33) 

Lauseesta (153a) puuttuu verbiltä saapuu odotuksenmukainen tulosija-

adverbiaalitäydennys ja saapumispaikka täydentyykin kontekstista Tamaran 

olinpaikaksi. Tämä kertoo, että asia nähdään Tamaran näkökulmasta (perus-

tuu varmastikin hänen puheeseensa). Samoin lauseessa (153b) suomalaisten 

toiminta on vain venäläisten näkökulmasta negatiivisesti värittynyttä kyttää-

mistä. 

Kuvio 1 esittää tällaista näkökulmarakennetta. 

Kuvio 1 

puhuja

täydennys

että-lausementaalisen verbin

KOKIJAsubjekti
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Jos lausetäydennys taas on referatiivirakenne, jolla on eri subjekti kuin pää-

verbillä, näkökulma referatiivirakenteen ilmaisemaan asiaintilaan on puhujan. 

Tästä ovat esimerkkeinä lauseet (154a–e). Puhujan näkökulman paljastavat 

tämän käyttämät arvailuun ja päättelyyn liittyvät ilmaukset kuten ehkä, 

ikäänkuin, sellainen ilme kuin ja aivan ilmeisesti: 

154. a. ”Ei siinä minun ymmärtääkseni mitään vikaa ole”, sanoi Tiina Katri. ”Su-

rusta ja huolesta ihminen aina muuttuu, ehkä hän nyt lisäksi pelkää Annin 

kuolevan. – ” (Canth_Kk) 

b. Ville nosti varoitellen suuria jalkojaan, ikäänkuin olisi hän pelännyt tuon 

kiiltävän lattian särkyvän niiden alla. (Canth_Kk) 

c. Mutta Jaakko käännähti ketterästi kuskipukillaan nuoreen sotaherraan päin 

ja, ikäänkuin olisi pelännyt rannan puiden kuulevan, käpristyi lähemmäksi 

häntä ja kiihkeällä kuiskauksella kysyi, oliko todella jotakin semmoista kuu-

lunut keisarilta. (Järnefelt_Vanh) 

d. ”Isä!” kuului uunin luota ja äidin kasvoilla oli sellainen ilme kuin hän pel-

käisi onnettomuuden lähenevän. (Linnankoski_Laulu) 

e. Liiton sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja Per-Erik Lundh pelkää aivan 

ilmeisesti kommunistien vahvistavan asemiaan, koskapa hän on koko ajan 

suhtautunut varauksin sinipunaiseen hallituspohjaan. (sk87-21) 

Referatiivirakenne ilmaisee puhujan käsityksen siitä, mikä on pääverbin sub-

jektin tarkoitteen käsitys asiasta. Tätä tilannetta esittää kuvio 2. Siinä puhuja 

katsoo referatiivirakenteen pääverbin subjektin tarkoitetta ja tämän näkökul-

maa lausetäydennykseen ikään kuin ulkoapäin. 

Kuvio 2 

 mentaalisen verbin 

KOKIJAsubjekti 
puhuja

täydennys

referatiivirakenne

 

Myös pääverbin faktiivisuus korreloi erityyppisten lausetäydennysten distri-

buution kanssa, kuten jo Kiparsky & Kiparsky (1971) ovat todenneet englan-

nin kielestä. Referatiivirakennetta käytetään tunneverbeistä vain pelätä-

verbin kanssa juuri siksi, että pelätä-verbi on ei-faktiivinen. Näkökulma ja 

väitteen todenperäisyyteen sitoutuminen liittyvät toisiinsa nimittäin seuraa-

valla tavalla. Jos puhuja ja pääverbin subjekti ovat erilliset, kuten lauseissa 
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(155a–e), heillä voi olla lausetäydennyksen esittämään asiaintilaan eri näkö-

kulmat, kuten jo todettiin. Heillä voi siis olla eri käsitys lausetäydennyksen 

esittämän asiaintilan paikkansapitävyydestä. Koska pääverbi pelätä on faktii-

vinen, sen subjektin tarkoite pitää lausetäydennyksen asiaintilaa totena. Jos 

puhuja haluaa antaa näkökulman pääverbin subjektille, eikä ota kantaa lause-

täydennyksen asiaintilan paikkansapitävyyteen, käyttöön tulee että-lause. Jos 

hän taas epäilee lausetäydennyksen asiaintilan todenpitävyyttä, eikä halua an-

taa näkökulmaa pääverbin subjektin tarkoitteelle, käyttöön tulee referatiivira-

kenne. Koska surra-, hävetä- ja katua-verbien lausetäydennysten esittämien 

asiaintilojen paikkansapitävyyttä ei epäillä, ne eivät voi saada referatiivira-

kennetta objektikseen vaan ainoastaan että-lauseen. 

Että-lauseen käytössä tunneverbin täydennyksenä on myös usein kyse ajat-

telun referoinnista, varsinkin kaunokirjallisessa tekstissä. Leechin ja Shortin 

(1981: 336–351) mukaan ajattelun referoinnissa käytetään samoja keinoja 

kuin puheenkin referoinnissa: mm. suoraa esitystä, epäsuoraa esitystä ja va-

paata epäsuoraa esitystä. Heidän mukaansa kaunokirjallisuudessa vapaa epä-

suora esitys ajatusten referoinnissa on tavallisin tapa ja samalla tapa, jonka 

avulla selvimmin esitetään asiat ajattelijan näkökulmasta. Esimerkissä (156) 

kaikki muu paitsi lihavoidut kohdat on kaunokirjallisen tekstin päähenkilön 

Lean ajatusten referointia. Ajatusten referointiin siirtymisestä kertovat verbit 

huomata ja käsittää. 

155. Lea huomasi kaikesta, että Eero oli tässä mukana. Hän ei vain käsittänyt, 

kuinka tuo muutos oli niin nopeasti tapahtunut Siirissä. Keskustelivatko Eero 

ja Siiri silloin, kun hän oli Tytin kanssa ulkona päivällä? Varmasti se tapahtui 

silloin. Eero muovaili Siiriä mieleiseksensä. Mitä varten se oli Eerolle niin tär-

keätä? (Jotuni_Huojuva) 

Esimerkissä (156) verbi pelätä ilmaisee, että sen jälkeen kyseessä on 

emännän ajatusten referointi. 

156. Toissa päivänä meni, eikä pitänyt viipyä kuin muutaman tunnin. Emäntä oli 

tänä päivänä lähtenyt hakemaan. Oli pelännyt, että kun sillä oli rahoja siel-

lä nostettavana, niin eikö liene vaan joutunut veijarien seuraan ja juominkiin. 

Semmoista oli sille ennenkin tapahtunut. (Canth_Kk) 

Ajattelua referoitaessa tavallisinta on käyttää finiittisiä lauseita. Kun kerto-

ja antaa näkökulman ainakin osittain fiktiiviselle henkilöhahmolle, on luon-

nollista käyttää ennemmin että-lauseita kuin referatiivirakenteita. 
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3.4.3.3.5 Kokoavaa tarkastelua pelätä-verbin käytöstä ja merkitykses-

tä 

Pelätä-verbi on tunneverbeistä frekventein ja myös polyseemisin. Konkreet-

tisimmillaan verbin merkitys on seuraavanlaisissa yhteyksissä: 

157. a. Mercedes perheineen pelkää turvamiehiä. (sk87-22) 

b. Minä opiskelen biologiaa, en minä raatoja pelkää. (sk94-43) 

Näissä lauseissa on todella kyse pelon tunteesta. Astetta abstraktimpi merki-

tys on heti, kun objektina on johonkin asiaintilaan viittaava NP tai lausetäy-

dennys, kuten esimerkeissä (158). 

158. a. Kekkosen voiman päivinä yksi jos toinenkin selvästi pelkäsi esiintyä avoi-

mesti. (sk87-39) 

b. –– lapset leikkivät sen äärellä ja äiti pelkää heidän putoavan kadulle. (sk87-

22) 

c. Pelkäämme silti, että järistys iskee yllättäen. (sk87-29) 

d. Brasilian valmentaja pelkäsi miestensä vilustumista. (sk87-23) 

Varsinainen pelon tunne on jo jäänyt kauas ja verbi pelätä on merkityksel-

tään lähellä verbiä epäillä. Aivan selvästi propositionaalista asennetta ilmai-

seva se on yhteyksissä, joissa ei ole kysymys pääverbiin suhteessa myöhem-

mästä tapahtumasta vaan samanaikaisesta tai aiemmasta, kuten lauseissa 

(159a–b). Tämä merkitys liittyy erityisesti referatiivirakenteeseen. 

159. a. Pelkäämme, että joku kävelee kaiken aikaa ylitsemme. (sk87-23) 

b. Näin viisivuotiaan silmistä, että hän pelkäsi minun loukkaantuneen. (sk87-

16) 

Erittäin selvää se on silloin, kun itse verbi on passiivissa 

160. a. Sadan ihmisen pelätään kuolleen onnettomuudessa. (sk87-13) 

b. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

Kuten jo aiemminkin mainitsin, verbiä käytetään myös kielellisen ilmaisun 

verbinä referointikonteksteissa. 

161. Timo K. Perttilä, kouluttaja, pelkäsi Suomen Kuvalehden numerossa 2/87, että 

sana ”neukku” siittää neuvostovastaisuutta meidän keskuuteemme. (sk87-04) 

Kirjoitetussa kielessä pelätä-verbiä käytetään näissä abstrakteissa merki-

tyksissä useammin kuin konkreettisessa merkityksessä. Tämän takia abstrak-

tissa merkityksessä käytetyt pelätä-verbin esiintymät ovat myös aineistossani 

yleisiä. 

Ehkäpä on myös niin, että kun pelätä-verbin pelkomerkitys on useissa sen 

käyttöyhteyksissä jäänyt taka-alalle, varsinaisen pelon tunteen ilmaiseminen 

verbillä on jäänyt enemmänkin pelottaa-verbin harteille. 
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3.4.4 Lauseet ja lausemaiset rakenteet tunneverbien subjekteina 

Monet kokijaobjektiset tunneverbit voivat saada lauseen tai 1. infinitiivin 

subjektikseen. Että-lauseen voivat saada subjektikseen ainakin pelottaa, ka-

duttaa, hävettää, surettaa, harmittaa, suututtaa, kismittää, närkästyttää, är-

syttää, raivostuttaa, ihmetyttää, kummastuttaa, hämmästyttää, huvittaa, ilah-

duttaa ja nolottaa. Nämä verbin ovat Noonanin (ks. alaluku 3.4.1) luokituk-

sen mukaan kommentoivia verbejä, kuten yleensäkin tunneverbit. 

Että-lausesubjekti ilmaisee asiaintilan. Tarkoite, johon tunneverbin koki-

jaobjekti viittaa, evaluoi tätä asiaintilaa jollakin tavalla, ja tämän tavan tun-

neverbi ilmaisee. Tästä ovat esimerkkeinä (162a–b), joissa kokija tuntee että-

lauseen ilmaiseman asian johdosta suuttumusta tai ärtymystä. 

162. a. Häntä suututti ettei Viking Sund näyttänyt ymmärtävän. (Donner) 

b. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 

Äskeisistä verbeistä pelottaa, hävettää, harmittaa, huvittaa ja nolottaa voivat 

saada että-lauseen asemesta subjektikseen myös 1. infinitiivin. 

163. Minua pelottaa joutua itse vastuuseen, päättämään ja valitsemaan linjani. 
(Donner) 

Referatiivirakenne ei ole kieliopillisesti mahdollinen: 

164. *Häntä pelotti lapsen putoavan ikkunasta 

Näitä lausetäydennyksen subjektikseen saavia verbejä on siis huomattavas-

ti enemmän kuin niitä, jotka voivat saada sellaisen objektikseen. Tämä johtuu 

siitä, että nämä kokijaobjektiset verbit kertovat kokijan kokemasta tunnetilas-

ta, jonka jokin ärsyke on aiheuttanut. Tällainen ärsyke on tyypillisesti jokin 

asiaintila, joka ilmaistaan siis mitä luonnollisimmin lausetäydennyksellä. 

Kokijasubjektiset verbit (rakastaa, vihata, pelätä, hävetä) kertovat taas en-

nemminkin kokijan omasta aktiivisesta asennoitumisesta johonkin asiaan. 

Tällainen asennoituminen voi suuntautua niin ihmiseen, esineeseen kuin asi-

aintilaankin. Tällöin lausetäydennys ei ole niin yleinen objektina. 

Käsittelen ensiksi subjektina olevia 1. infinitiivejä ja sen jälkeen että-

lauseita. 

3.4.4.1 Tunneverbin subjektina 1. infinitiivi 

1. infinitiivin voivat saada subjektikseen ainakin verbit pelottaa, hävettää, 

harmittaa, huvittaa, nolottaa, ujostuttaa, hirvittää, kauhistuttaa, inhottaa, 
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kammottaa ja miellyttää. Kun subjektina on 1. infinitiivi, tällaisten verbien 

objekti on samalla (semanttisessa mielessä) 1. infinitiivin subjekti. 

Infinitiiviä käytetään, kun halutaan ilmaista tunneverbin objektin tarkoit-

teen suhtautuminen hänen omaan samanhetkiseen toimintaansa. Tällöin 

asennoituminen ja asiaintila ovat yhtaikaiset ja kokija ja toimija samat. Jos 

näin on, käytetään 1. infinitiiviä, jos taas suhtautuminen ja toiminta ovat eri-

aikaiset tai toimija ei ole sama kuin suhtautuja, käytetään että-lausetta. 

165. a. Kerttua jostain syystä niin sanomattomasti hävetti edustaa tässä noiden 

hattupäisten kanssa parempia ihmisiä, että hän olisi mieluummin vaikka 

maan alle vajonnut kuin siinä kauemmin istunut. (Järnefelt) 

b. Lyygia ilmestyykin rannalle lehtopolulta, kantaen kahvivehkeitä. Tommolaa 

harmittaa ja kiihottaa nähdä naisväkeä, täällä... Tulevat mieleen ne nuoret 

venakot kaupungissa... ja mustalaistytöt... (Lehtonen_Kerran) 

Lauseessa (165a) edustaminen hävettää Kerttua ja lauseessa (165b) naisväen 

näkeminen harmittaa ja kiihottaa Tommolaa. Koska tunteminen ja tekeminen 

ovat siis integroituneita, käytetään infiniittistä rakennetta. Näkökulma 1. infi-

nitiivin ilmaisemaan tekemiseen on kokijan ja 1. infinitiivin ilmaisema asiain-

tila on faktuaalinen. Lauseet ilmaisevat, miltä teon tekeminen niiden tekijästä 

juuri tekohetkellä tuntuu. 

Kokijaobjektisin tunneverbein kommentoidaan suhteellisen usein havain-

toja: infinitiivisubjektina on tällöin aistihavaintoverbi. Kerrotaan, minkä nä-

keminen, katsominen tai kuuleminen aiheutti tunteen. 

166. a. Pahan teossa hän tietysti oli. Lääräili vesikorvossa parastaikaa, oli kantanut 

sinne uunista poroja ja kastellut ja liannut sekä vaatteensa että kätensä ja 

silmänsä sen siivoisiksi, että oikein hirvitti katsoa. (Canth_Agnes) 

b. Oli kauhistuttanut silloin kuulla kerrottavan Ukurin Annan teosta. (Pakka-

la) 

Tunneverbein kommentoidaan toki myös kaikenlaisia muitakin asiaintilo-

ja: 

167. a. Siellä oli kaikenlaisia muistoja Jorista, jotka heti sattuivat silmään. Inhotti 

panna omenamyttyä sinne. Hän penkoi laatikon sisustan ylösalaisin, jotta sai 

mytylle erityisen sijansa, niin että se oli aivan erillään (Pakkala) 

b. Häntä kammotti olla yksinänsä pimennetyssä huoneessa ja kylmässä kodis-

sa. (Jotuni_Avoli) 

c. Minua peloitti olla yksin oudossa, kuutamoisessa talvimaisemassa, jom-

moista en ollut ennen voinut kuvitellakaan. (Järnefelt) 

d. Toisaalta Neuvostoliittoa nolottaisi olla yhteistyössä oikeiston kanssa. (Kur-

jensaari) 
e. Helge olisi kyllä tiennyt näistä asioista paremmin selkoa tehdä mutta Helgeä 

ei miellyttänyt ollenkaan semmoisista puhella, ja hän hankki vain, tiesi 

mistä, aina kaiken mitä taloudessa tarvittiin. (Järnefelt_Greeta) 
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Kun tunteminen ja tekeminen eivät ole samanaikaisia tai saman henkilön 

suorittamia, käytetään useimmiten että-lausetta tunneverbin subjektina. Niitä 

käsittelen seuraavaksi. 

3.4.4.2 Tunneverbin subjektina että-lause 

Kokijaobjektisen tunneverbin subjektina on 1. infinitiivin sijasta että-lause 

silloin, kun tunneverbillä kommentoidaan jotakin voimassa olevaa tai jo 

aiemmin tapahtunutta asiaa, jossa tunneverbin kokija itse ei ole osanottajana. 

Tällaisia ovat esimerkiksi: 

168. a. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 

b. Häntä suretti se, että pojat silminnähtävästi pelkäsivät. (Pennanen) 

Seuraavaksi käsittelen että-lausesubjekteja kahdelta kannalta. Ensiksi tar-

kastelen niiden faktuaalisuutta ja sitten erilaisia näkökulmailmiöitä. Lopuksi 

vielä vertailen että-lauseita subjektin ja objektin asemassa. 

3.4.4.2.1 Että-lauseen faktuaalisuus ja nonfaktuaalisuus 

Useimpia kokijaobjektisia tunneverbiä käytetään kommentoimaan totena pi-

dettyä, presupponoitua asiaa, ovathan ne faktiiviverbejä. Tällöin niiden että-

lausesubjektit ovat useimmiten faktuaalisia eli ilmaisevat tuntemishetkeä 

aiemmin tapahtunutta tai tuntemishetkellä voimassa olevaa asiaintilaa. Faktu-

aalistajana toimii usein se-pronomini, mutta se ei ole välttämätön. 

Seuraavissa lauseissa on esimerkkejä faktuaalisista että-lausesubjekteista. 

Lauseissa (169a–h) että-lauseen ilmaisema asiaintila on voimassa samaan ai-

kaan kuin pääverbin ilmaisema tunnetilakin vallitsee. 

169. a. Olen vuosimallia -17 ja minua suorastaan hävettää, että rintamamiehet jat-

kuvasti jaksavat ruikuttaa ja valitella sitä, ettei heitä arvosteta tai rahaa tu-

lee liian vähän valtiolta tai muualta. (sk87-40) 

b. Lehtori vähän hymyili ja katseli hänen hattuaan, hänen leninkiään. Selmaa 

hävetti, että ne olivat niin vaaleita ja koristeltuja. (Canth_Kk) 

c. Häntä suretti se, että pojat silminnähtävästi pelkäsivät. (Pennanen) 

e. Heitä molempia suututti, että minä olin noin nukuksissa, vaikka vaara oli 

ilmeisesti peräti uhkaava eikä tässä joutanut minua pois kantamaan, vaan 

jokaisen oli varjeleminen omia (Järnefelt_Vanh) 

f. Häntä suututti ettei Viking Sund näyttänyt ymmärtävän (Donner) 

g. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 
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h. Taiteilijoita on närkästyttänyt se, että yhdistys on epäpsykologisesti pyy-

tänyt viideltäkymmeneltä suomalaiselta taiteilijalta ehdotuksia ulkomaisista 

taiteilijoista, jotka voisivat kuulua museon kokoelmiin - luettelossa ei saanut 

esiintyä kotimaisia taiteilijoita! (sk87-13) 

Lauseissa (170a–c) että-lausesubjektin ilmaisema asiaintila on ajallisesti var-

hempi tunneverbin ilmaisemaan tunnetilaan nähden. 

170. a. Hän kummasteli nyt, ettei hän ollut sitä ennen tarkemmin ajatellut; häntä 

harmitti, ettei Sveakaan ollut häntä neuvonut. (Lehtonen_Kerran) 

b. Häntä hävetti ja kadutti, että oli mäkeen mennytkin, ja hän oli kuin vihassa 

Ristolle. (Pakkala) 

c. Se vain harmittaa, että tuli viime talvena kaverin kanssa kaahailtua ja las-

kettua pulkalla kantoon. (sk87-40) 

Aivan kaikki tunneverbien että-lausesubjektit eivät kuitenkaan ole faktuaa-

lisia. Ei-faktiivisen verbin lausetäydennys on usein nonfaktuaalinen. Pelot-

taa-verbi on ei-faktiivinen ja sen että-lausesubjekti saa usein nonfaktuaalisen 

tulkinnan. Esimerkeissä (171a–d) pelottaa-verbin että-lausesubjekti viittaa 

nonfaktuaaliseen asiaintilaan. Tällöin siis lausetäydennyksen ilmaisema asi-

aintila on futuurinen tai muuten vain hypoteettinen. 

171. a. Työpaikassa tytöt olivat mahdikkaita, kiusasivat ja pilkkasivat toisiaan. El-

saa peloitti, että joskus rupeavat häntäkin kiusaamaan. (Pakkala) 

b. Ja nyt minua pelottaa että kaikki menee hullusti. (Donner) 

c. Santeri ei ojentanut kättään ottaakseen, sillä häntä alkoi pelottaa että tämä 

on unta. (Pakkala) 

d. Minua pelottaa että tämä on vasta alkua. (Joensuu_Harjunpää) 

Faktiivisiakin verbejä, kuten harmittaa, ärsyttää ja raivostuttaa, voidaan 

toisinaan käyttää niin, että että-lausesubjekti on nonfaktuaalinen. Niissä on 

silloin kyse siitä, että lausetäydennyksen ilmaisema asiaintila on tulevaisuu-

dessa pääverbin ilmaisemaan asiaintilaan nähden, kuten lauseissa (172a–b). 

172. a. Hän ei olisi enää välittänyt Mylly-Pekan paikalle pääsemisestä, vaan har-

mitti se, että hän jäisi alakynteen tässä yrityksessään ja niin nolosti alakyn-

teen, sillä toiset naureskelivat jo hänen siinä toimetonna seistessään, kun ––

–. (Pakkala) 

b. Ohjaajaa ärsytti erityisesti se, että värjättynä salamurhakohtaus panisi pai-

non verenvuodatukselle. (sk87-02) 

Nonfaktuaalisuustulkinnan saa näissä lauseissa aikaan konditionaali että-

lauseessa: se kertoo, että on kyse hypoteettisesta, mahdollisesti tulevaisuu-

dessa toteutuvasta asiaintilasta. Verbien harmittaa ja ärsyttää faktiivisuus saa 

kuitenkin aikaan lisäksi sellaisen tulkinnan, että vaikka lausetäydennykset 

ovat nonfaktuaalisia, kokija tuntuu uskovan, että lausetäydennyksen ilmaise-

ma asiaintila tulee varmasti tapahtumaan. Näinhän ei ole pelottaa-verbin 

kohdalla. 
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3.4.4.2.2 Että-lausesubjekti ja näkökulma 

Objektiasemaisen että-lauseen vaihtoehtona on usein referatiivirakenne, ku-

ten on käynyt ilmi. Esitin että-lauseen ja referatiivirakenteen merkityksessä 

olevan näkökulmaero. Kun subjektiasemaisella että-lauseella ei referatiivira-

kennevaihtoehtoa ole, eri näkökulmia ilmaistaan että-lauseen sisäisesti. 

Näkökulma voi olla niin puhujan kuin kokijaobjektin tarkoitteen tai se voi 

olla niiden yhteinen vaihtelevin tavoin. Kun kokijaobjekti on yksikön 1. per-

soona, puhuja ja kokijaobjekti yhtyvät. Tällöin puhuja siis kommentoi asiaa, 

joka ilmaistaan että-lauseella. 

173. a. Minua ihmetyttää, että sinä haluat riskeerata poikien kohtalon. (Pennanen) 

b. Minua kummastuttaa, että te kehtaattekaan tulla pyytämään ja vaivata itse-

änne. (Pakkala) 

c. Minua huvittaa että demarit ovat aina presidentin valtaoikeuksien kimpus-

sa. (Skyttä) 

Toisinaan viittaus ensimmäiseen persoonaan jää pois, kuten seuraavista. 

Tällaisissa geneerisen nollapersoonan tapauksissa näkökulma on silti puhu-

jan, kuten edelläkin. 

174. a. Itse asiassa (0:aa) hämmästyttää, että ne palkittiin vasta nyt. (sk87-08) 

b. Se vain (0:aa) harmittaa, että tuli viime talvena kaverin kanssa kaahailtua ja 

laskettua pulkalla kantoon. (sk87-40) 

Kaunokirjallisuudessa tällainen kokijaobjektiton käyttö signaloi yleensä 

siirtymää fiktiivisen henkilöhahmon ajatusmaailmaan ja sen referointiin, tyy-

pillisesti vapaaseen epäsuoraan esitykseen. Tällöin kertoja eläytyy kokijaan ja 

suorastaan sulautuu häneen. 

175. a. Levottomana odotti hän Maria, kun (0:aa) pelotti, että jos ei Mari ole muis-

tanutkaan rukoilla, josta heti kysyi Marilta. (Pakkala) 

b. Elsa ei virkkanut mitään siitä, että rouvat olivat sanoneet riisryynipuuroa 

synniksi. (0:aa) Pelotti, että äiti ei laittaisikaan sitte [hänelle puuroa]. (Pak-

kala) 
c. Hän muisti kaikki, mitä Jori puheli, kun he kulkivat sitten kaunista metsä-

polkua Joutsenlammille, jonne he istuivat. Jori otti kädestä kiinni... ”Elsa! 

Minä rakastan sinua!”... Jori suuteli ja hän peitti kasvonsa Jorin rintaa vas-

ten... (0:sta) Tuntui vieläkin huumaavalta, melkein kuin pyörrytti (0:aa). 

Ja sitten (0:aa) peloitti taas, että jos äiti on nähnyt (0:n) huulista, joita vielä 

aivan kuin poltteli. (Pakkala) 

Esimerkeissä (175a–c) pelottaa-verbin kokija käy ilmi edeltävästä kontekstis-

ta. Kokija esiintyy edellisessä lauseessa tai sitäkin aiemmin topiikkina ja tyy-

pillisesti subjektina. Kaikissa referoidaan henkilöhahmon ajattelua ja tunteita, 

ja referoitavassa jaksossa juuri käytetään tunneverbejä tai muita mentaalisia 
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verbejä, joiden kokija-argumentti ei ole subjekti ja joka kaiken lisäksi jäte-

tään mainitsematta. Näin syntyy vaikutelma 1. persoonan referoinnista. 

Kun tunneverbin kokijaobjekti on 3. persoona, puhuja on toisinaan antanut 

näkökulman tälle kokijalle mutta toisinaan pitää sen itsellään. Seuraavissa 

puhuja kertoo tosiasian se, että-lauseessa ja päälauseessa hän kertoo joiden-

kin ihmisten suhtautumisen tähän asiaan. Näkökulma on kuitenkin koko ajan 

puhujan. 

176. a. 70-luvulla brittejä ärsytti se, että heitä kehotettiin kiristämään vyötä samaan 

aikaan kun kuningatar kieltäytyi paljastamasta omaisuutensa määrää. (sk87-

46) 
b. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 

c. Taiteilijoita on närkästyttänyt se, että yhdistys on epäpsykologisesti pyytä-

nyt viideltäkymmeneltä suomalaiselta taiteilijalta ehdotuksia ulkomaisista 

taiteilijoista, jotka voisivat kuulua museon kokoelmiin - luettelossa ei saanut 

esiintyä kotimaisia taiteilijoita! (sk87-13) 

Seuraavassa taas puhuja antaa näkökulman kokija-Maijalle. Sen paljastaa 

adverbijakso sittenkin lopulta. Se ei ole kirjoittajan kommentti Helgen nukah-

tamisesta vaan Maijan. Näin näkökulma lausetäydennyksen ilmaisemaan asi-

aintilaan on Maijan. 

177. a. Maija kesti koetuksen eikä kääntynyt. Kaikkein enin häntä kismitti se, että 

Helge sittenkin lopulta nukkui ennen häntä. (Järnefelt_Greeta) 

b. Hän kummasteli nyt, ettei hän ollut sitä ennen tarkemmin ajatellut; häntä 

harmitti, ettei Sveakaan ollut häntä neuvonut. (Lehtonen) 

Aina ei näkökulmaa voi yksiselitteisesti määrittää. Kokijaobjektisten ver-

bien yhteydessä näkökulma on useimmiten kuitenkin kokijan. Objektina ole-

va kolmaspersoonainenkin kokija saa usein puhujan eläytymään itseensä. 

3.4.4.2.3 Subjektina olevan ja objektina olevan lausetäydennyksen 

merkitysero 

Tässä jaksossa tarkastelen sitä, syntyykö jokin merkitysero sen johdosta, että 

lausetäydennys on toisinaan tunneverbin subjektina ja toisinaan taas objekti-

na. 

Kokijasubjektiset verbit pelätä, hävetä, katua ja surra voivat saada että-

lauseen objektikseen ja niiden kokijaobjektiset parikit pelottaa, hävettää, ka-

duttaa ja surettaa taas subjektikseen. Sanajärjestys on aivan sama: kumman-

kin tyyppisiä verbejä käytettäessä: kokija + verbi + että-lause. Onko sitten 

väliä, kumpaa verbiä käyttää, kun ärsykkeenä on lausetäydennys? Lauseissa 

(178a–b) ja (179a–b) on verbipareja suhteellisen samanlaisissa konteksteissa. 
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178. a. Minä kuitenkin pelkään, että näillä toimilla mentäisiin lopulta ojasta allik-

koon. (sk87-31) 

b. Ja nyt minua pelottaa että kaikki menee hullusti. (Donner) 

179. a. Kouri pelkää, että suuret investointipankit saavat tappiotartunnan futuuri-

kaupoista, jotka kääntyivät mustan maanantain jälkeen katastrofeiksi. (sk87-

44) 
b. Santeri ei ojentanut kättään ottaakseen, sillä häntä alkoi pelottaa, että tämä 

on unta. (Pakkala) 

Pelätä- ja pelottaa-verbien välillä tuntuu olevan sellainen ero, että pelottaa 

on niin ensimmäisessä kuin kolmannessakin persoonassa ”subjektiivisempi”. 

Puhuja tuntuu eläytyvän ja samastuvan pelkääjään. Pelottaa-verbin että-

lausesubjektin sisältö on suoremmin pelkääjään itseensä liittyvä asia. Esi-

merkissä (178b) että kaikki menee hullusti viittaa siihen, että kaikki menee 

kokijan kannalta hullusti, ja lauseen (179b) tämä on unta viittaa Santerin si-

säiseen maailmaan. Pelätä-verbiä käytettäessä taas kommentoidaan kokijan 

ulkopuolista maailmaa. Pelätä-verbin merkitys tuntuu abstraktimmalta ylei-

seltä ennustelulta ja epäilyksiltä. 

Hieman samantapainen ero tuntuu olevan myös surra/surettaa, häve-

tä/hävettää ja katua/kaduttaa-pareissa. 

180. a. Panu Pulmakin suree sitä, että Suomessa on tällä hetkellä niin vähän lapsia. 
(sk87-51) 

b. Häntä suretti se, että pojat silminnähtävästi pelkäsivät. (Pennanen) 

181. a. Jokainen mielessään häpesi, että oli jättänyt hylyksi Santerilta ostamansa 

lukupuikon ja ostanut tuolta toiselta. (Pakkala) 

b. Vai katuiko Helge sydämensä pohjassa, että oli mennyt naimisiin Maijan 

kanssa? (Järnefelt_Greeta) 

c. Häntä hävetti ja kadutti, että oli mäkeen mennytkin, ja hän oli kuin vihassa 

Ristolle. (Pakkala) 

Eroa voisi kuvata niin, että kokijasubjektisia verbejä käytettäessä puhuja 

ikään kuin seisoo kokijan vierellä ja tarkkailee häntä ulkopuolelta, mutta tar-

kastelee koettua asiaa suunnilleen samasta näkökulmasta kuin kokija. Koki-

jaobjektisia verbejä käytettäessä taas puhuja eläytyy voimakkaammin koki-

jaan, suorastaan sulautuu häneen, varsinkin nollaobjektitapauksissa. 

Tällainen näkökulmien eriytyminen koskee voimakkaammin sellaisia ver-

bejä, joista löytyy niin kokijasubjektinen kuin kokijaobjektinenkin versio. 

Kyse on tendensseistä eikä ehdottomasti aina voimassa olevista asioista. 

3.4.5 Kokoavaa tarkastelua: lausetäydennys tunneverbin argumenttina 

Monet tunneverbit eivät saa lainkaan lausetäydennyksiä argumentikseen. 

Toisaalta taas frekventeimmän tunneverbin, pelätä-verbin, objektina on lau-
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setäydennys useammin kuin minkään muunlainen elementti. Samoin useat 

muutkin tunneverbit voivat saada lauseen tai lausemaisen rakenteen argu-

mentikseen. Olen tässä luvussa selvitellyt sitä, mitkä tunneverbit saavat lau-

setäydennyksiä argumenteikseen, mikä on erilaisten lausetäydennysten dis-

tribuutio ja miten sitä voisi selittää. 

Kokijasubjektisista verbeistä lausetäydennyksiä voivat saada paitsi pelätä 

myös katua, hävetä ja surra. Ne ovat verbejä, jotka ilmaisevat sellaista tun-

netta, jota tunnetaan jonkin asiaintilan johdosta. Siksi niiden objektina on toi-

sinaan lausetäydennys. 

Kokijaobjektisista verbeistä hyvin suuri osa voi saada lausetäydennyksen 

subjektikseen. Ne ilmaisevat tunnereaktioita, jonka jokin asiaintila saa koki-

jassa aikaan. 

Erimuotoisten lausetäydennysten distribuutioon vaikuttavat asiaintilojen 

integraatioaste, näkökulma sekä suhtautuminen lausetäydennyksen ilmaise-

man asiaintilan todenperäisyyteen. 

Mitä lähempänä toisiaan tunnereaktio ja sen aiheuttaja-asiaintila ovat reaa-

limaailmassa, sitä tiiviimpi on myös kieliopillinen rakenne. Kun henkilö teh-

dessään jotakin samanaikaisesti arvioi tekemistään, tämä ilmaistaan 1. infini-

tiivillä. 

182. a. Kekkosen voiman päivinä yksi jos toinenkin selvästi pelkäsi esiintyä avoi-

mesti. (sk87-39) 

b. Minä häpeän, etten näe muita, häpeän olla parempi. (Jotuni_Avoli) 

c. Minua pelottaa joutua itse vastuuseen, päättämään ja valitsemaan linjani. 
(Donner) 

d. Häntä ujostutti sanoa totuus: ettei ollut eilenkään syönyt. (Lassila) 

Finiittinen että-lause tulee käyttöön tyypillisimmin, kun kokija arvioi eri 

paikassa eri aikaan ja eri osallistujien suorittamaa tekemistä. 

183. a. Viljelijät pelkäävät, että viljan tuottajahintoja lasketaan, että hintapolitii-

kalla rajoitetaan ylituotantoa. (sk87-21) 

b. Panu Pulmakin suree sitä, että Suomessa on tällä hetkellä niin vähän lap-

sia. (sk87-51) 

c. Heitä ärsyttää ennen kaikkea se, että pääministeri arvostelee jatkuvasti hal-

linnon tehottomuutta. (sk87-05) 

d. Itse asiassa hämmästyttää, että ne palkittiin vasta nyt. (sk87-08) 

Se, kenen näkökulma lausetäydennyksen ilmaisemaan asiaintilaan on, vai-

kuttaa lausetäydennyksen muotoon. Näkökulma vaihtelee niin, että 1. infini-

tiivissä näkökulma lausetäydennykseen on pääverbin kokijasubjektin tai 

-objektin. Että-lauseen kohdalla se on myös kokijasubjektin tai -objektin, 

mutta niin että se on samaan aikaan myös puhujan, joka on asettunut kokijan 
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rinnalle katsomaan samasta näkökulmasta ja toisinaan suorastaan sulautuu 

kokijaan. 

184. a. Venäläiset pelkäsivät, että suomalaiset kyttäävät puissa ja se hidasti heidän 

etenemistään. (sk87-33) 

b. Levottomana odotti hän Maria, kun pelotti, että jos ei Mari ole muistanut-

kaan rukoilla, josta heti kysyi Marilta. (Pakkala) 

Myös suhtautuminen lausetäydennyksen ilmaiseman asiaintilan todenpe-

räisyyteen vaikuttaa: onko kyseessä faktana pidetty presupponoitu asia vai ei. 

Pelätä-verbin kera esiintyvät referatiivirakenteet ovat sellaisia, että niiden 

käyttäminen kertoo siitä, että näkökulma lausetäydennyksen sisältöön on pu-

hujan mutta ei kokijan. Tällöin lausetäydennyksen ilmaisema asia on usein 

myös nonfaktuaalinen. Tästä ovat esimerkkinä lauseet (185a–b).  

185. a. Pojat pelkäsivät saavansa selkäänsä ja läksivät pakoon pitkin maantietä. 
(Finne_Kiljuset) 

b. Liiton sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja Per-Erik Lundh pelkää aivan 

ilmeisesti kommunistien vahvistavan asemiaan, koskapa hän on koko ajan 

suhtautunut varauksin sinipunaiseen hallituspohjaan. (sk87-21) 

Juuri se, että puhuja ei sitoudukaan aiaintilan totuuteen, mahdollistaa refera-

tiivirakenteen käytön. Muiden tunneverbien kanssa referatiivirakenne ei ole 

mahdollinen lausetäydennys, sillä niiden kera esiintyvien lausetäydennysten 

ilmaisemia asiaintiloja pidetään tosina. 

Kävi ilmi, että tunneverbeistä pelätä on aivan omanlaisensa: se on merki-

tykseltään abstraktistunut propositionaalista asennetta ilmaisevan verbin 

suuntaan. Sen avulla ilmaistaan joko puhujan tai jonkin toisen henkilön suh-

tautumista lausetäydennyksen ilmaisemaan asiaintilaan. Tämän asiaintilan 

todenperäisyyttä pidetään jossain määrin epävarmana ja samalla ei-

toivottuna. Tyypillisimmillään sen tällainen käyttö on passiivissa: 

186. a. Joen pelätään saastuneen vuosiksi. (sk87-01) 

b. Vuosisadan maanjäristysten pelätään lähiaikoina koettelevan Islannin ete-

läosia. (sk87-29) 

Tällaisessa käytössä se kuuluu ennemminkin sellaisten propositionaalisen 

asenteen verbien ja ilmausten kuin uskoa, olettaa, luulla, epäillä, kieltää, olla 

varmaa, olla mahdollista joukkoon kuin varsinaisten tunneverbien joukkoon. 
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4. LOPUKSI 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut suomen kielen tunneverbejä monelta eri 

kannalta. Tutkimukseni alkuosassa, luvussa 2, olen tarkasteli 198:aa tunne-

verbiä lekseemeinä, sanakirjasanoina. Pyrkimyksenäni oli merkityslähtöinen 

kieliopillisten ilmiöiden kuvaus. Totesin, että tunneverbejä on syntaktisesti 

neljää eri tyyppiä ja niitä käytetään viidessä eri lausekehyksessä. Tilanteen 

erilaiset hahmotustavat näkyvät näissä eri lausekehyksissä. Kokija on näissä 

lausekehyksissä toisinaan lähempänä protoagenttia ja toisinaan protopatient-

tia. 

Useimmat tunneverbit eivät semanttisesti tai syntaktisesti eroa olennaisesti 

muusta verbistöstä. On kuitenkin eräs erikoisrakenne, jossa käytetään nimen-

omaan mentaalisia verbejä ja erityisesti tunneverbejä. Tätä rakennetta nimitän 

tunnekausatiivilausekehykseksi. Sille on ominaista kokija-argumentin lau-

seenalkuisuus siitä huolimatta, että se ei ole syntaktisesti subjekti, sekä sub-

jektin puuttuminen. Tyypillinen esimerkki tästä kehyksestä on vaikkapa lause 

minua pelottaa. 

Olennaista on nimenomaan, että kyse ei ole joidenkin verbien inherentistä 

ominaisuudesta vaan lausekehyksestä, konstruktiosta, jossa voidaan käyttää 

tietyntyyppisiä verbejä. Näitä samoja verbejä voidaan käyttää myös muulla 

tavalla, transitiivilausekehyksessä. Tämän tunnekausatiivilausekehys ei se-

kään ole diskreetin tarkkarajainen, vaan on prototyyppisempiä ja vähemmän 

prototyyppisempiä tapauksia. 

Toinen seikka, joka on tyypillinen nimenomaan suomen kielen tunnever-

beille, on niiden väliset keskinäiset johtosuhteet. Se on asia, joka pistää heti 

silmään tunneverbejä tarkastellessa. Tunneverbit esiintyvät hyvin usein pa-

reina pelätä–pelottaa, masentua–masentaa tai harmistua–harmittaa. 

Tunneverbien väliset johtosuhteet paljastuivat sellaisiksi, että esimerkiksi 

kaikki inkoatiiviset tunneverbit voidaan kausatiivistaa lisäämällä kausatiivi-

nen TTA-johdin (ilahtua–ilahduttaa). Toisaalta kuitenkaan kaikki kausatiivi-

silta näyttävät verbit eivät ole suoria kausatiivistuksia ei-kausatiivisesta vas-

tineestaan. Tällaisia verbejä ovat pelottaa ja inhottaa. 

Nämä johto-opilliset seikat ja verbien syntaktinen käytös liittyvät toisiinsa 

siten, että juuri produktiivisesti inkoatiivisista verbeistä kausatiivistetut verbit 

ovat merkitykseltään ja käytöltään suhteellisen lähellä prototyyppisiä transi-
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tiivisia verbejä: niitä käytetään useimmiten transitiivilausekehyksessä. Niitä 

verbejä, jotka eivät ole produktiivisia kausatiivistuksia ei-kausatiivisesta ver-

bistä (pelottaa, harmittaa), käytetään taas tyypillisesti tunnekausatiivilause-

kehyksessä. 

Tunneverbien semanttinen tarkastelu paljasti myös, että tunneverbistö 

asettuu tunteiden semanttiselle kentälle jossain määrin epätasaisesti. Esimer-

kiksi suuttumuksen ja harmin ilmaisuun on runsain mitoin verbejä. Näistä 

valtaosaa käytetään nimenomaan tunnekausatiivilausekehyksessä. Niitä syn-

tyy myös koko ajan lisää. 

Tutkimuksen toisessa osassa, luvussa 3, olen tarkastellut muutaman tunne-

verbin käyttöä korpuspohjaisesti. Tarkastelukohteiksi rajasin verbit pelätä ja 

pelottaa ja verbit hämmästyä, kummastua, ällistyä, äimistyä sekä hämmästyt-

tää, kummastuttaa, ällistyttää ja äimistyttää. Verbien syntaktista esiinty-

mäympäristöä tarkastellessa kävi ilmi, että pelätä-verbi ei ole prototyyppinen 

transitiivinen verbi, sillä sille on ominaista esiintyminen toisaalta objektitta ja 

toisaalta siten, että sen objektina on lause tai infiniittinen rakenne. Viimeksi 

mainitulla tavalla sitä käytetään nimenomaan lehtitekstissä, jossa se onkin 

merkitykseltään abstraktistunut propositionaalisen asenteen verbiksi, merki-

tykseltään hyvin lähelle verbiä epäillä, josta on esimerkkinä lause (1). 

1. Vuosisadan maanjäristysten pelätään lähiaikoina koettelevan Islannin eteläosia. 

Lehtitekstin ja kaunokirjallisen tekstin vertailussa kävi ilmi, että suurin ero 

eri tekstilajien välillä oli pelottaa-verbin käytössä. Sitä käytettiin lehtitekstis-

sä enimmäkseen transitiivilausekehyksessä, kuten esimerkissä (2a), mutta 

kaunokirjallisessa tekstissä taas tunnekausatiivilausekehyksessä, kuten esi-

merkeissä (2b) ja (2c). 

2. a. Edessä olevat hyvinvointivaltion rakenteiden leikkaukset pelottavat poliitik-

koja ja kansalaisia. (sk94-48) 

b. Minua pelottaa yöllä, turhaan odotan unta, --(Lehtonen_Kerran) 

c. Täytyy tunnustaa, että pikkuisen pelottaa. (sk87-12) 

Hämmästysverbejä taas käytettiin hyvin odotuksenmukaisesti: intransitii-

vista verbiä käytettiin, kun argumenttina oli pelkkä kokija ja transitiivista taas 

silloin kun argumentteja oli kaksi, sekä kokija että ärsyke. Suurta eroa eri 

tekstilajienkaan suhteen ei ollut. 

Luvussa 3 etsin myös motivaatiota siihen, milloin käytettäväksi valikoituu 

verbi pelätä ja milloin pelottaa, milloin hämmästyä ja milloin taas hämmäs-

tyttää. Verbiparien jäsenethän ovat lähimerkityksisiä ja niiden merkitysero 

piilee lähinnä hahmotustavassa. Kävi ilmi, että selvimmin valintaan vaikutti 
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referentin topikaalisuus diskurssissa. Se vaikuttaa siten, että diskurssissa tut-

tuun ja puheenaiheena jo olevaan referenttiin viittaava ilmaus pääsee subjek-

tiksi, ja tällöin valitaan sellainen verbi, jonka subjektina tuo referentti voi 

luontevasti olla. Tuloksena oli, että verbi pelätä, hämmästymisverbit, häm-

mästyttämisverbit ja pelottaa (viimeksi mainittu transitiivilausekehyksessä) 

tulevat valituiksi, kun niiden subjektin tarkoite on diskurssissa topikaalinen. 

Pelottaa-verbin tunnekausatiivilausekehyskäyttöä tämäkään ei vielä selit-

tänyt. Tunnekausatiivilausekehyksessä kokija, vaikkakaan ei ole varsinainen 

subjekti, on kuitenkin verbinetisellä paikalla, johon diskurssin topiikki yleen-

sä asettuu. Kokijan topikaalisuus ei kuitenkaan yksin riitä pelottaa-verbin va-

litsemiseen. Kävi ilmi, että verbiä pelottaa käytetään tunnekausatiivilause-

kehyksessä, kun näkökulma tunnetilanteeseen on kokonaan tai osittain koki-

jan. Tällöin puhuja joko on itse kokija tai eläytyy kokijaan. Esimerkiksi kau-

nokirjallisuudessa tyypillinen tunnekausatiivilausekehyksen käyttökonteksti 

oli vapaa epäsuora esitys: konteksti, jossa kertoja eläytyy kolmaspersoonai-

seen fiktiiviseen hahmoon. 

Lopuksi tarkastelin lausetäydennyksiä eli lauseita ja infiniittisiä verbira-

kenteita tunneverbien argumentteina. Myös niiden muotoon vaikuttaa näkö-

kulma. 

Tutkimuksen tulokset antavat tukea kognitiivisen kielentutkimuksen käsi-

tykselle siitä, että kieliopilliset ilmiöt motivoituvat merkityksestä ja kielen 

käytöstä ja että merkityseroja vastaa yleensä heijastuma kielellisen muodon 

tasolla. 

Kielen käytössähän ongelmana on se, että määrämuotoisin diskreetein 

elementein olisi ilmaistava ääretön määrä merkityksiä, jotka eivät suinkaan 

asetu siisteihin erillisiin kategorioihin. Merkityksen moninaisuus pyrkii kui-

tenkin etsimään ilmaisukeinonsa kaikin käytettävissä olevin tavoin. Moninai-

set merkitykset eivät suostu aina asettumaan valmiisiin ilmaisukaavoihin. 

Esimerkiksi tunteista suomeksi puhuttaessa tavanomaiset intransitiivi- ja 

transitiivilausekehykset ja niiden heijastamat asiaintilojen hahmotukset eivät 

riitä, vaan edellä mainittujen lisäksi käyttöön otetaan näiden välimuoto: tun-

nekausatiivilausekehys. Katson sen motivaation olevan se, että kokijalle etsi-

tään muuta ilmaisumuotoa kuin subjektia tai objektia. Tunnekausatiivilau-

sehyksellä kokijan roolin erityisyys saadaan ilmaistuksi: kokija-argumentti 

on siinä syntaktisilta ominaisuuksiltaan jotakin muuta kuin prototyyppinen 

subjekti tai prototyyppinen objekti. Tunnekausatiivilausekehyksen partitiivi-

kokija muistuttaa monissa kielissä esiintyvää ns. datiivisubjektia, joka on ko-
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kijan yksi koodaustapa. Myös suomen datiivigenetiivillä koodataan kokijaa. 

Epäilen, että tunnekausatiivilausekehys on kehittynyt tavallisesta transitiivi-

lausekehyksestä säätilailmausten ja muiden persoonattomien ilmausten ana-

logian mukaan korvaamaan kielestä häviämässä olevia datiivigenetiivi-

ilmauksia.1 

Tutkimuksessani hyödylliseksi osoittautui konstruktion käsite, josta käytin 

nimitystä lausekehys. Erottelu konstruktioon ja lekseemeihin on hyödyllinen, 

sillä tällöin ei tarvitse joutua loputtoman rajankäynnin ongelmiin sen suhteen, 

onko jokin verbi esimerkiksi tunnekausatiiviverbi vai ei: toisia verbejä käyte-

tään useammin tunnekausatiivilausekehyksessä kuin toisia. Tunnekausatiivi-

lausekehys ei ole verbin ominaisuus vaan oma rakenteensa. 

Tutkimuksessani kävi ilmi myös näkökulman käsitteen tärkeys. Lähimer-

kityksisten ilmausten merkitysero johtuu usein näkökulmaerosta. Näkökulma 

pyrkii koodautumaan myös kieliopilliseen rakenteeseen. Tunnekausatiivilau-

sekehykseen on kieliopillistunut subjektiivinen, kokijan itsensä näkökulma. 

Sitä käytetään tyypillisesti ns. subjektiivisissa konteksteissa, sellaisissa, joissa 

kokijaa ei tarkastella ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta vaan puhuja itse 

on kokija tai eläytyy vahvasti kolmaspersoonaiseen kokijaan. Näkökulma 

vaikuttaa myös lausetäydennysten muotoon. 

Kertooko persoonattomasti, sääilmausten tapaan käytetty tunnekausatiivi-

lausekehys jotakin suomen kielen puhujien tunteiden hahmotustavasta? Ilman 

muihin kieliin vertailevaa tutkimusta vastausta on vaikea antaa. Persoonatto-

mat ilmaukset ovat joka tapauksessa Itämeren alueen kielten areaalinen piirre 

(Sarhimaa 1999: 58). Niitä esiintyy erityisen paljon itämerensuomalaisissa 

kielissä sekä venäjän luoteisissa murteissa. 

 
1 Vrt. Leino ym. (2001: 474–485). 
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LIITE 1 

Aineistolähteet 
 

ATK-korpukset 
 

University of Helsinki Language Corpus Server 
 

sk87 = Suomen Kuvalehden vuoden 1987 vuosikerta (osa siitä nykyään saatavissa myös Suomen 

kielen tekstipankissa) 

 

Donner = Donner, Jörn 1985 Isä ja poika 

Pennanen = Pennanen, Eila 1973 Valitut novellit 

Skyttä = Skyttä, Kyösti 1973 Jos presidentti pitäisi päiväkirjaa 

Kurjensaari = Kurjensaari, Matti 1973 Sivulliseksi syntynyt: näkyjä ja näkemyksiä 1960–1973 

Joensuu = Joensuu, Matti Yrjänä 1986 Harjunpää ja kiusantekijät 

Sinuhe = Waltari, Mika 1945 Sinuhe, egyptiläinen 

 

Suomen kielen tekstipankki 

CSC Tieteellinen laskenta Oy:n tietokoneessa, katso www.csc.fi/kielipankki/ 
 

sk94 = Suomen Kuvalehden vuoden 1994 vuosikerta 

sk95 = Suomen Kuvalehden vuoden 1995 vuosikerta 

Iltalehti= vuoden 1996 Iltalehteä 

Aamulehti = vuoden 1995 Aamulehteä 

Demari = vuoden 1995 Demaria 

 

AhoH = Aho, Hannu 1996 Kello 4.17. WSOY 

Angel= Angel, Anja 1996 Joka tiikerillä ratsastaa. Otava 

Anttila = Anttila, Elsa 1997 Helmiä Mallorcalta. Otava 

HietamiesH = Hietamies, Heikki 1997 Sydän toivoa täynnä. Otava. 

HietamiesL = Hiatmies Laila 1996 Myrskypilvet. Otava. 

Holappa = Holappa, Pentti 1996 Kansliapäällikkö. WSOY 

Hotakainen = Hotakainen, Kari 1997 Klassikko. WSOY. 

Hännikäinen = Hännikäinen, Liisa 1997 Onneksi. Otava 

JalonenO = Jalonen, Olli 1996 Kenen kuvasta kerrot. Otava 

Joensuu = Joensuu, Matti Yrjänä 1994 Harjunpää ja rakkauden nälkä. Otava. 

Kauranen = Kauranen, Anja 1997 Arabian Lauri. WSOY. 

Lander, Leena 1997 Iloisen kotiinpaluun asuinsijat. WSOY. 

Lehtinen = Lehtinen, Tuija 1997 Samppanjataivas. Otava. 

Lehväslaiho = Lehväslaiho, Reino 1997 Kuoleman suo. WSOY. 

Viinikainen = Viinikainen, Antero 1996 Aleksis Kivi ja Serbian prinsessa. WSOY. 

 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen klassikkokirjallisuuskorpus 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietokoneessa, katso www.kotus.fi. 

Käyttöaika 1997–2000. 
 

Aho_Kata = Aho, Juhani Katajainen kansani 

Canth_Agnes = Canth, Minna Agnes 

Canth_Kk = Canth, Minna Köyhää kansaa 

Canth_Sylvi = Canth, Minna Sylvi 

Finne_Kiljuset = Finne, Jalmari Kiljusen herrasväki 

Jotuni_Avoli = Jotuni, Maria Avonainen lipas 

Jotuni_Huojuva = Jotuni, Maria Huojuva talo 

Järnefelt_Elame = Järnefelt, Arvid Elämän meri 

Järnefelt_Greeta = Järnefelt, Arvid Greeta ja hänen herransa 
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Järnefelt_Isänmaa = Järnefelt, Arvid Isänmaa 

Järnefelt_Maaemo = Järnefelt, Arvid Maaemon lapsia 

Järnefelt_Vanh= Järnefelt, Arvid Vanhempieni romaani 

Järnefelt_Veneoja = Järnefelt, Arvid Veneh’ojalaiset 

Lassila = Lassila, Maiju Kuoleman rajoilla 

Lehtonen_Kerran = Lehtonen, Joel Kerran kesällä 

Lehtonen_Putki = Lehtonen, Joel Putkinotko 

Linnankoski_Laulu = Linnankoski, Johannes Laulu tulipunaisesta kukasta 

Pakkala = Pakkala, Teuvo Pikku ihmisiä 
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LIITE 2 

Seuraavaan derivaatiosuhdetaulukkoon on koottu 185 tunneverbiä.1 Ensimmäisessä 

sarakkeessa (Statiivinen) ovat statiiviset kokijasubjektiset verbit (rakastaa, pelätä, 

inhota). Toisessa sarakkeessa (Tunnekausatiivi) ovat tunnekausatiivilausekehykses-

sä enimmäkseen käytettävät kokijaobjektiset verbit (pelottaa, inhottaa, kismittää). 

Kolmannessa sarakkeessa (Kausatiivi 1) ovat sellaiset kausatiiviset kokijaobjektiset 

verbit, joita ei ole johdettu inkoatiivisista verbeistä (innostaa, hämmentää, masen-

taa). Neljännessä sarakkeessa (Inkoatiivi) ovat inkoatiiviverbit (harmistua, ilahtua, 

kyllästyä). Viidennessä sarakkeessa (Kausatiivi 2) ovat inkoatiiviverbeistä johdetut 

kausatiiviverbit (ilahduttaa, kyllästyttää, raivostuttaa). 

Tunneverbien keskinäiset derivaatiosuhteet 

Statiivinen Tunnekausatiivi Kausatiivi1 Inkoatiivi Kausatiivi2 

pelätä pelottaa  pelästyä pelästyttää 

vihata vihoittaa  vihastua vihastuttaa 

     

rakastaa   rakastua  

     

himota himottaa    

kammota kammottaa    

inhota inhottaa    

hävetä hävettää    

katua kaduttaa    

murehtia murehduttaa    

surra surettaa    

sääliä säälittää    

     

ikävöidä     

kadehtia     

     

 huolettaa  huolestua huolestuttaa 

 nolottaa  nolostua nolostuttaa 

     

 harmittaa  harmistua  

 kiukuttaa  kiukustua  

 vituttaa  vittuuntua  

     

 ellottaa    

 hatuttaa     

 hirvittää    

 keljuttaa    

 
1 Pieni neljän verbin toiminnallisten verbien ryhmä [innota, iloita, raivota, riemuita] on jätetty pois. 
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Statiivinen Tunnekausatiivi Kausatiivi1 Inkoatiivi Kausatiivi2 

 kenkuttaa     

 kismittää    

 potuttaa    

 sapettaa    

 ällöttää    

 pänniä    

 risoa    

 korveta    

     

  innostaa innostua innostuttaa 

     

  kauhistaa kauhistua kauhistuttaa 

  kiinnostaa kiinnostua kiinnostuttaa 

  hurjistaa hurjistua hurjistuttaa 

     

  ahdistaa ahdistua  

  huvittaa huvittua  

  hämmentää hämmentyä  

  innoittaa innoittua  

  liikuttaa liikuttua  

  järkyttää järkyttyä  

  masentaa masentua  

  yllättää yllättyä  

  haltioittaa haltioitua  

  hurmioittaa hurmioitua  

  katkeroittaa katkeroitua  

  loukata loukkaantua  

  hurmata hurmaantua  

     

   ilahtua ilahduttaa 

   raivostua raivostuttaa 

   riemastua riemastuttaa 

     

   hullaantua hullaannuttaa 

   hätääntyä hätäännyttää 

   kimpaantua kimpaannuttaa 

   kyllääntyä kylläännyttää 

   tuskaantua tuskaannuttaa 

   häkeltyä häkellyttää 

   mieltyä miellyttää 

   suuttua suututtaa  
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Statiivinen Tunnekausatiivi Kausatiivi1 Inkoatiivi Kausatiivi2 

   säikkyä säikyttää 

   säikähtää säikäyttää, säi-

kähdyttää 

   hermostua hermostuttaa 

   hämmästyä hämmästyttää 

   hölmistyä hölmistyttää 

   ihastua ihastuttaa 

   ikävystyä ikävystyttää 

   ilostua ilostuttaa 

   kiivastua kiivastuttaa 

   kimmastua kimmastuttaa 

   kummastua kummastuttaa 

   kyllästyä kyllästyttää 

   närkästyä närkästyttää 

   pahastua pahastuttaa 

   pitkästyä pitkästyttää 

   tulistua tulistuttaa 

   tuskastua tuskastuttaa 

   tyrmistyä tyrmistyttää 

   työlästyä työlästyttää 

   vimmastua vimmastuttaa 

   äimistyä äimistyttää 

   äkämystyä äkämystyttää 

   ällistyä ällistyttää 

     

   apeutua  

   hikeentyä  

   julmistua  

   kiintyä  

   kyrpiintyä  

   mielistyä  

   pihkaantua  

   pikaistua  

   piruuntua  

   pöllämystyä  

   sisuuntua  

   suivaantua  

   suivautua  

   sydämistyä  

   sydämystyä  

   sydäntyä  
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Statiivinen Tunnekausatiivi Kausatiivi1 Inkoatiivi Kausatiivi2 

   tuohtua  

   äkääntyä  

   pettyä  

   vaivaantua  

   vaivautua  

   kiusaantua  

    ihmetyttää 

    kainostuttaa 

    pöyristyttää 

    ujostuttaa 

 




