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Tiivistelmä: 了 le on mandariinikiinan kieliopin keskeisimpiin käsitteisiin lukeutuva monimerkityksinen, usein 

käytetty ja vahvasti kontekstisidonnainen partikkeli, jolle ei ole vastinetta länsimaisissa kielissä. Aiheesta ei 

ole kirjoitettu aiemmin suomeksi kielitieteen näkökulmasta. Tätä aukkoa paikattiin selvittämällä narratiivisen 

kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä ovat le-partikkelin kieliopilliset funktiot kiinan- ja englanninkielisen 

tutkimuskirjallisuuden mukaan. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä kieltenopetuksessa että 

jatkotutkimuksessa. 

Aineiston näkemykset ovat hyvin monimuotoisia, osittain keskenään ristiriitaisia ja toisaalta eri näkökulmista 

partikkelia tarkastelevia. Yksimielisyyttä esiintyi lähinnä siitä, että ilmaisut saavat erilaisia merkityksiä le-

partikkelin sijaitessa lauseen eri osissa. Lisäksi valtaosassa aineistoa merkityksen tulkinta nähtiin vahvasti 

kontekstisidonnaisena. 

Le ilmaisee pääasiassa ajallisia suhteita ja evaluoivia kielenpiirteitä (modaalisuus, miratiivisuus ja 

affektiivinen asennoituminen) sekä toimii suullisen vuorovaikutuksen koordinoinnin keinona – mutta myös 

muunlaisia funktioita tunnistettiin. Keskeisistä funktioista oli vähiten erimielisyyttä ajallisista suhteista: 

yleisimmän näkemyksen mukaan le ilmaisee lähinnä perfektiivistä (mutta melko usein myös imperfektiivistä) 

aspektia, joskin tästä ja perfektiivisyyden määritelmästä oli erilaisia näkemyksiä. Lisäksi osassa aineistoa le 

mainittiin myös perfektin tunnuksena. Aineisto jättää osittain epäselväksi, millaista modaliteettia tai 

asennoitumista le viestii, mutta tulkinnan nähtiin riippuvan pitkälti kontekstista, ja partikkelilla havaittiin myös 

modaliteetin intensiteettiä säätelevä rooli. Suullisessa vuorovaikutuksessa le toimii muun muassa 

puheenvuoron vaihdon vihjeenä. 

Partikkelin käytössä osoitettiin olevan yksilöllisiä eroja, jotka johtuvat sekä alitajuisista että tietoisista 

tulkintaeroista ilmaisujen rajattuuden suhteen ja sen käytöstä esimerkiksi kirjallisen ilmaisun tyylikeinona. 

Partikkelin käytön omaksumisesta tekee haastavaa se, ettei ole mitään tiettyä kontekstia, jossa sitä olisi 

välttämätöntä käyttää, vaan usein esimerkiksi tiettyjä ajallisia suhteita tai affektiivista suhtautumista voidaan 

ilmaista muillakin tavoilla. 

Kirjallisuuskatsaus osoitti, ettei le-partikkelin funktioista tai siitä, mihin kielellisiin kategorioihin se liittyy vallitse 

likimainkaan yksimielisyyttä. Lisäksi osaa aineistosta rajoitti keskittyminen lausetason analyysiin ja 

kirjalliseen ilmaisuun. Näistä syistä on tarvetta monipuoliselle jatkotutkimukselle, jossa huomioidaan niin 

syntaksi, semantiikka, pragmatiikka, kognitio kuin fonologiakin ja tarkastellaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää. Analyysissa ei tule pitäytyä liialti länsimaisten kielten rakenteiden mukaisissa kategorioissa, vaan 

etenkin julkilausumattoman kielellisen ja ei-kielellisen kontekstin merkitys kiinassa on huomioitava 

selvemmin. 
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1 Johdanto 

Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä ovat mandariinikiinan 

le-partikkelin kieliopilliset funktiot. Tämä on tarpeen kahdesta syystä: partikkelin 

merkityksestä ei vallitse yksimielisyyttä, eikä suomenkielistä tutkimusta aiheesta ole. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä kieltenopetuksessa että 

jatkotutkimuksessa. Aineistona toimivat referenssikieliopit ja le-partikkelia 

käsittelevät tutkimusartikkelit ja -kirjat.  

Monimerkityksinen, usein käytetty ja osin kontekstisidonnainen partikkeli 了 le on 

mandariinikiinan kieliopin keskeisimpiä käsitteitä. Sen omaksuminen on kuitenkin 

suomalaiselle haastavaa, sillä länsimaisissa kielissä ei ole le-partikkelille 

likimainkaan läheistä vastinetta, eikä sen funktioista ole täyttä yksimielisyyttä. 

Partikkelin käytössä on lisäksi jopa yksilöllisiä eroja kielenkäyttäjien välillä – joskus 

kyse on alitajuisista tulkintaeroista ja toisinaan tietoisesta valinnasta eli tyylikeinosta. 

Aikamuotojen käyttöön tottuneelle omaksumista hankaloittaa sekin, että vaikka 了

usein esiintyy menneitä tapahtumia kuvaavissa ilmaisuissa – mistä lienee peräisin 

myös harhaluulo, että se olisi imperfektin tunnus, esiintyy 了 taajaan myös 

nykyhetkeä ja tulevia tapahtumia käsittelevissä lauseissa. 

Maisterintutkielman puitteissa ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä luettelemaan ja 

analysoimaan yksityiskohtaisesti le-partikkelin kaikkia mahdollisia 

käyttökonteksteja, joita eri lähteet listaavat jopa kymmenittäin, toisinaan hyvinkin 

rajattuihin kielenkäyttötilanteisiin keskittyen. Tutkielmassa ei myöskään paneuduta 

syvällisesti siihen, miten syntaktiset seikat rajoittavat le-partikkelin sijoittumista 

esimerkiksi erilaisia objektilausekkeita sisältävissä virkkeissä – partikkelin paikkaa 

käsitellään kuitenkin silloin, kun se on olennaista tutkimuskysymyksen eli 

kieliopillisten funktioiden kannalta. 

Kirjoitusmerkillä 了 on mandariinikiinassa toinenkin ääntämistapa, liao. Tällöin kyse 

on verbistä, jonka merkityksiä ovat muun muassa päättyä ja ymmärtää, tai 

mahdollisuutta ja mahdottomuutta ilmaisevasta verbin komplementista. Tutkielmassa 

ei käsitellä liao-ääntämistavan kumpaakaan merkitystä. Joissain lähteissä termiä le-

partikkeli käytetään ainoastaan silloin, kun le esiintyy lauseen lopussa, ja predikaatin 
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jäljessä le nimetään esimerkiksi suffiksiksi. Tässä tutkielmassa le-partikkeli viittaa 

kuitenkin kaikkiin le-esiintymiin riippumatta sen sijainnista virkkeessä. 

Tutkimuksessa käsitellään mandariinikiinaa, pääasiassa sen standardivarianttia (ellei 

toisin ilmoiteta). Jatkossa termi ’kiinan kieli’ viittaa tähän. Tutkielman esimerkit, 

joissa ei ole selkeää viitettä, ovat itse keksittyjä. Myös aineistolähteistä poimittujen 

esimerkkilauseiden suomennokset ovat omiani. 

Seuraavassa luvussa taustoitetaan tutkimusaihetta esittelemällä aihetta koskevaa 

aiempaa tutkimusta sekä suomen ja kiinan kielen keskeisimpiä eroja. Luku 3 

puolestaan esittelee merkittävimmät le-partikkeliin liittyvät kielelliset käsitteet, ja 

luvussa 4 kuvataan tutkimuksen toteutus. Lopuksi esitellään tutkimustulokset ja 

johtopäätökset. 

2 Tutkimuksen taustaa 

Jos le-partikkeliin perehdytään tukeutumalla vain englannin- tai kiinankieliseen 

materiaaliin, vaikeuttaa opiskelua se, että kielen keskeisissä rakenteissa on eroja 

myös suomen ja englannin välillä, esimerkiksi ajallisten suhteiden kieliopillisissa 

ilmaisukeinoissa. Tällöin ei siis huomioida suomen kielen rakenteiden vaikutusta 

kiinanopiskeluun. Ongelma koskee myös laajemmin kiinan kielen opiskelua 

Suomessa, sillä huomattava osa Helsingin yliopiston ja muiden kotimaisten 

oppilaitosten kiinan kielen opetuksesta tapahtuu välikielen eli englannin kautta. 

Ongelmana ei ole ainoastaan suomenkielisen opiskelumateriaalin niukkuus – 

etenkään alkeita seuraavien tasojen tarpeisiin sitä ei juurikaan ole – vaan myös se, 

että merkittävä osa opettajista ei hallitse suomen kieltä riittävän hyvin kyetäkseen 

kunnolla huomioimaan nimenomaan suomalaisopiskelijoille haastavat teemat. 

Tutkielman tarkoituksena on paikata aukkoa kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa 

paneutumalla le-partikkelin keskeisimpiin merkityksiin ja kieliopillisiin funktioihin 

nimenomaan suomalaisen kieltenopiskelijan näkökulmasta.  

Seuraavassa esitellään lyhyesti aiheen aiempaa tutkimusta ja sen ongelmia sekä 

vertaillaan suomea ja mandariinikiinaa kielitypologisesta näkökulmasta. 
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2.1 Aiempi tutkimus 

Kiinanopiskelijoille tutuin ja yleisimmin eri lähteissä nähty kuvaus kuuluu 

seuraavasti: 了 on itse asiassa kaksi homofonista partikkelia, joista 了 1 esiintyy 

verbin jäljessä ja 了 2 lauseen lopussa – 了 1 on aspektipartikkeli ja 了 2 

modaalipartikkeli. Tästä huolimatta sen jälkeenkin kun kieltenopiskelija on 

ymmärtänyt aspektin ja modaliteetin käsitteet kiinan kielen kontekstissa, huomaa hän 

törmäävänsä le-partikkeliin jatkuvasti sellaisissa yhteyksissä, jotka eivät luontevasti 

istu edellä mainittuun kuvaukseen. 

Sekä kielitieteellisistä lähtökohdista kirjoitetut referenssikieliopit että 

käytännönläheisestä näkökulmasta kieltenopiskelun tarpeisiin laaditut oppikirjat ovat 

luonnollisesti joutuneet ottamaan kantaa le-partikkelin merkityksiin ja 

käyttötapoihin. Joissakin lähteissä käsittely on kuitenkin hyvin suppeaa, mikä 

johtunee osin myös siitä, että 了 on haastava aihe myös kielioppikirjailijalle ja 

kielentutkijalle. Toisessa ääripäässä puolestaan kirjoittajat ovat paneutuneet 

partikkeliin niin seikkaperäisesti, että sen mahdollinen ydin – tai ytimet – hukkuvat 

lukuisten ja yksityiskohtaisesti kuvailtujen käytännönläheisten käyttökontekstien 

luettelointiin. 

Mitä useampaan lähteeseen tutustutaan, sitä selvemmäksi kuitenkin käy, ettei sen 

koommin kiinankielisessä kuin läntisessäkään maailmassa ole yksimielisyyttä siitä, 

mitä funktioita 了-partikkelilla on, tai miten se tulisi määritellä.  

Tämän tutkielman näkökulma on kielitieteellinen, joten pääasiassa 

kieltenopiskelijoille suunnatut käytännönläheiset teokset on rajattu aineiston 

ulkopuolelle, sillä niitä ei voida pitää varsinaisena tutkimuskirjallisuutena, vaikka 

osassa niistä le-partikkelia käsitellään myös kielitieteellisellä otteella. 

Joissain referenssikieliopeissa le-partikkelille on pyhitetty oma kokoava osionsa, kun 

taas toisissa sitä on käsitelty eri yhteyksissä sen kieliopillisten funktioiden mukaan. 

Lisäksi 了 on innoittanut tutkijoita analyyseihin lukuisten akateemisten 

aikakauslehtien sivuilla, ja sille on myös omistettu useampisatasivuisia kirjoja. 

Erityisesti jälkimmäisen kahden aineistotyypin lähtökohtana on lähes aina se, että 

kirjoittajan mielestä le-partikkelia ei ole (ennen kyseistä kirjoitusta) ymmärretty tai 



4 

 

 

osattu selittää kunnolla. Monissa näistä lähteistä luodaan aluksi katsaus aiempiin 

tutkimuksiin, joko referoiden tai syvällisemmin analysoiden.  

Tutkijat ovat erimielisiä ensinnäkin siitä, juontuvatko 了-partikkelin moninaiset 

käyttökontekstit yhdestä ydinfunktiosta vai onko niitä useampia (Berg & Wu 2006, 

6). 了-partikkelilla on nähty muun muassa seuraavat roolit: perfektiivisen aspektin 

tunnus ja modaalipartikkeli (esim. Beida 2012, 288–289), perfekti (Liu 2013, 918), 

imperfektiivisen aspektin tunnus (Chen 2009), miratiivi (Fang 2018), evidentiaali 

(ks. Fang 2018, 591), mennyt aikamuoto (ks. Berg & Wu 2006, 23) ja suullisen 

viestinnän vuorottelustrategian keino (Lu & Su 2009, 155; ks. myös Berg & Wu 

2006, 12). Käytännönläheisistä käyttökonteksteista puolestaan on mainittu 

esimerkiksi asioiden (Berg & Wu 2006, 262) ja peräkkäisten tapahtumien luettelointi 

(Wiedenhof 2015, 191), muutoksen tai uuden tilan voimaantulon ilmaisu ja 

puheenvuoron päättäminen (Lü 1999, 351), virheellisen olettamuksen korjaaminen 

tai tilanteen edistymisestä ilmoittaminen (Li & Thompson 1981, 244) ja äänensävyn 

pehmentäminen (Zhu 2019, 131). 

Huomionarvoista on myös se, ettei mikään edellä mainituista kieliopillisista 

funktioista tai käyttökonteksteista sinänsä vaadi le-partikkelin käyttöä. Esimerkiksi 

perfektiivistä aspektia tai affektiivista suhtautumista voidaan ilmaista muutenkin: 

 我昨天有吃药，前天也吃过 wo zuotian you chi yao, qiantian ye chi guo 

otin lääkkeen eilen ja toissapäivänä myös 

 开车要小心啊 kaiche yao xiaoxin a! aja sitten varovasti! 

Lähteet huomioivat usein kattavasti myös sen, mitkä syntaktiset tai semanttiset 

tekijät rajoittavat tai säätelevät le-partikkelin käyttöä esimerkiksi erityyppisiä 

objektilausekkeita sisältävissä virkkeissä. Näitä seikkoja käsitellään tutkielmassa 

vain siltä osin kuin ne vaikuttavat partikkelin kieliopillisten funktioiden tulkintaan. 

2.2 Kielitypologia: suomen ja mandariinikiinan keskeisimmät erot 

Äänne- ja kirjoitusjärjestelmien erilaisuuden lisäksi suomi ja kiina eroavat toisistaan 

huomattavasti myös morfologian ja syntaksin eli lauseopin osalta, vaikka 

perussanajärjestys (SVO) on molemmissa sama ja lauseenjäsenille on pääosin 

yhteneväiset kategoriat molemmissa kielissä. Kiinassa sanat eivät kuitenkaan taivu, 

joten on toisinaan haastavaa tehdä yksiselitteisen tarkkaa rajanvetoa esimerkiksi 
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verbien ja muiden sanaluokkien, kuten adjektiivien, prepositioiden ja 

modaaliapuverbien välillä (Li 2016, 81). Morfologisten vihjeiden puute korostaa 

paitsi kielellisen, myös eksplisiittisesti julkilausumattoman ei-kielellisen kontekstin 

merkitystä ja tekee ilmaisusta tiiviimpää (Yip & Rimmington 2021, 151, 224). 

Suomessa, toisin kuin esimerkiksi englannissa, lauseella ei ole pakollista subjektia 

(sataa lunta ja it’s snowing). Mandariinikiinassa puolestaan subjekti on vielä 

vähemmän merkityksellinen kieliopillinen kategoria kuin suomessa (Jalava & 

Sandman 2020, 603). Subjekti–predikaatti-rakenteen ohella kiinan toinen keskeinen 

lauserakennetyyppi on topiikki–kommentti-rakenne, jossa puheenaiheen nimeämisen 

jälkeen seuraa sitä kuvaava kommentti (Yip & Rimmington 2021, 180). Tällainen 

topiikkiprominenssi hyödyntää kielenkäyttäjien ymmärrystä kontekstista, kuten 

seuraavasta esimerkistä ilmenee:  

(1) fángzi  zào –  hǎo  LE 

house   build –  finish  PFV/CRS 

The  house, (someone) has finished building it. (Li & Thompson 1981, 89) 

Esimerkki voisi kirjaimellisesti tarkoittaa myös talo rakensi (sen), mutta lähes 

kaikissa konteksteissa tällainen tulkinta olisi semanttisesti järjetön. Sen sijaan on 

kyse siitä, että joku tai jotkut ovat rakentaneet talon. Kyseessä ei myöskään ole 

varsinaisesti passiivirakenne, vaikka se sellaisenakin (talo on rakennettu) voidaan 

suomentaa. Edellä lyhenne PFV tarkoittaa perfektiivistä aspektia ja CRS on lyhenne 

sanoista currently relevant state, ajankohtaisesti relevantti tila – nämä käsitellään 

tarkemmin luvuissa kolme ja viisi. 

Toisin kuin suomessa, kiinassa ei ole aikamuotoja. Aikasuhteet ilmaistaan sen sijaan 

aspektin ja leksikaalisten keinojen avulla. Tämä on kuvattu tarkemmin seuraavassa 

luvussa. 

Lisäksi kiinassa esiintyy selvästi suomea enemmän homofoniaa. Myös le-partikkelin 

kohdalla tutkijat ovat erimielisiä siitä, onko kyseessä kaksi homofonista partikkelia 

vai vain yksi. 



6 

 

 

3 Le-partikkeliin liittyvät kieliopilliset käsitteet 

Tässä luvussa käsitellään aluksi suomen ja kiinan keskeisimpiin eroihin sekä 

semanttisesta että syntaktisesta näkökulmasta kuuluvaa teemaa: ajallisten kestojen ja 

suhteiden ilmaisutapoja. Tämä on myös useimmin le-partikkelin yhteydessä mainittu 

kieliopillinen funktio.  

Sen jälkeen määritellään myös muut olennaiset le-partikkelin merkityksiin liittyvät 

käsitteet. 

3.1 Aikasuhteisiin liittyvät kielenpiirteet: aspekti ja aikamuodot 

Aspekti ja aikamuoto eli tempus ovat keinoja, joilla eri kielissä ilmaistaan verbin 

kuvaaman tapahtuman suhdetta aikaan. Kyseisiä kategorioita vertailtaessa on tarpeen 

erottaa käsitteet tapahtuma-aika, viittaushetki ja puhehetki (ks. VISK § 1524).  

Aspekti ja tempus kuvaavat ajallisia suhteita eri näkökulmista, vaikka monissa 

kielissä ne liittyvät samaan kieliopilliseen rakenteeseen tai muulla tavoin 

semanttisesti toisiinsa. Usein on vaikea aukottomasti osoittaa tempus ja aspekti 

täysin erillisiksi kategorioiksi esimerkiksi siksi, että osaa aspektuaalisista eroista ei 

käytännössä ilmaista kaikissa eri aikamuodoissa (Nurminen 2015, 53). Lisäksi 

perfektiä on tulkittu sekä aspektiksi, aikamuodoksi että niiden jonkinlaiseksi 

välimuodoksi (Comrie 1976, 6; Nurminen 2015, 54). Käsitteiden yhteyden osoittaa 

myös perfektin määritelmä (VISK § 1534 – esimerkit omiani): puhehetken kannalta 

merkityksellinen menneisyyden tai menneisyydessä alkanut tapahtuma: on satanut, 

olen rypenyt itsesäälissä jo vuosikymmeniä. 

Muutkin aikamuodot suhteuttavat verbin kuvaaman tapahtuman aikaa puhehetkeen ja 

usein myös mainittuun viittaushetkeen: aloittaessani toisen vuoden koreanopinnot 

Helsingissä ajatteluni oli jo täysin juche-aatteen läpäisemää. Aspektin näkökulma 

sen sijaan keskittyy tilanteen sisäiseen aikarakenteeseen, eli siihen onko tilanne 

kestoltaan jatkuvaa vai päätepisteen sisältävää (Nurminen 2015, 14; VISK § 1498). 

Aspekti kuvaa tilanteen joko rajattuna eli perfektiivisenä (syön leivän, ikkunat oli 

rikottu) tai rajaamattomana eli imperfektiivisenä (syön leipää, ikkunoita oltiin 

rikkomassa). Rajatulla tilanteella on luontainen päätepiste tai tulos, kun taas 
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rajaamattomassa tilanteen alkamisella ja loppumisella ei ole niinkään merkitystä, 

vaan näkökulmana on lähinnä tilanteen ajallinen jatkuvuus. Edellä mainittuihin 

läheisesti liittyviä aspektuaalisia käsitteitä ovat teelisyys ja ateelisyys: teelisissä 

tilanteissa on päätepiste tai tulos, kun taas ateelisissa sitä ei ole. 

Aspekti voidaan ilmaista joko leksikaalisesti (situational aspect, Aktionsart) tai 

kieliopillisilla elementeillä (viewpoint aspect). Leksikaalinen aspekti viittaa verbien 

ominaisuuksiin: esimerkiksi verbeillä tietää ja kuolla on niiden semanttisen sisällön 

ja ajalliseen kestoon liittyvien erojen johdosta myös erilaiset aspektuaaliset 

merkitykset. Vendler (1957, 150 – suomenkieliset esimerkit omiani) jakaa 

predikaatti-ilmaisut neljään kategoriaan niiden perusmerkitysten sisältämän 

leksikaalisen aspektin perusteella: tila (ajallisesti suhteellisen pysyvä ominaisuus: 

tietää, olla, uskoa), toiminta (ateeliset aktiviteetit: örveltää, dokata), suoritus 

(päätepisteeseen johtava prosessi: rakentaa mökki, kirjoittaa runo) ja saavutus 

(hetkellinen eli punktuaalinen tilan muutos: tunnistaa, ylittää raja).  

Suomessa aikamuodot ovat pääasiallinen keino ilmaista ajallisia suhteita: 

finiittiverbit taipuvat aikamuodoissa. Aspektia ei suomessa varsinaisesti ilmaista 

kieliopillisten elementtien avulla (vaikka objektin sija vaikuttaakin ilmaisujen 

aspektuaaliseen tulkintaan), toisin kuin esimerkiksi englannissa, jossa kestomuoto eli 

progressiivinen aspekti ilmaistaan päätteellä -ing: I’m reading this thesis.  

Suomessa aspekti ilmenee kuitenkin leksikaalisten elementtien kautta lausetasolla, 

esimerkiksi käytettäessä ajallisia adverbiaaleja (eilen, joka päivä), mutta ei verbeihin 

liittyvänä kieliopillisena kategoriana. Myös konteksti vaikuttaa siihen, ovatko 

ilmaisut tulkittavissa aspektiltaan rajatuiksi tai rajaamattomiksi vai ovatko molemmat 

tulkinnat mahdollisia: esimerkiksi hiljaisuuden suurkuluttajat tulevat Helsingistä 

voidaan nähdä joko pääkaupungista kotoisin olemisena (jatkuva ominaisuus) tai 

fyysisenä liikkumisena (päättyvä tekeminen) (Nurminen 2015, 134, 278). Samoin 

lause eukko laittaa ruuan voi tarkoittaa joko rajattua, päätepisteellistä toimintaa, 

jossa viitataan yksittäisen aterian valmistamiseen, tai toistuvaa toimintaa eli sitä, että 

ruoanlaitto kotitalouksissa nähdään naisen tehtävänä. 

Vaikka suomessa aspektia ja aikamuotoja on pidetty pitkälti toisistaan 

riippumattomina kategorioina, osoittaa Nurminen (2015, 55–56) niiden liittyvän 
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kiinteästi toisiinsa, etenkin kun ilmaisuja tarkastellaan lausetasolla ja myös 

lausetasoa laajempi käyttökonteksti huomioiden. Samanlaista verbitaivutukseen 

liittyvää yhteyttä kuin esimerkiksi englannissa niillä ei suomessa kuitenkaan ole. 

3.1.1 Kiinan aspektit ja tapahtumien rajaamisen keinot 

Mandariinikiinan verbit eivät taivu, eikä kielessä ole aikamuotoja kieliopillisena 

kategoriana, vaikka tapahtumien kesto sekä alkamisen ja päättymisen ajankohdat 

voidaan toki osoittaa muilla keinoin. Kun verbin kuvaaman tilanteen ajallisia suhteita 

ilmaistaan kieliopillisen aspektin avulla, keskiössä on tilanteen jatkuvuus tai 

päätepisteellisyys, ei niinkään tarkka ajankohta puhe- tai viitehetkeen nähden. 

Mandariinikiinan lauseet eivät sisällä välttämättä minkäänlaista kytköstä 

puhehetkeen: 水开了 shuǐ kāi le voi viitata joko menneeseen (vesi kiehui), 

nykyhetkeen (vesi kiehuu) tai lähitulevaisuuteen (vesi alkaa pian kiehua), 

kontekstista riippuen. 

Eri tutkijat 1 ovat nähneet mandariinikiinan aspekteja olevan esimerkiksi neljä, viisi, 

seitsemän tai jopa yli tusinan verran – yksimielisyyttä asiasta ei ole (ks. Zhu 2019, 2–

3). Yksittäinen aspektipartikkeli voi ilmaista useampaa kuin yhtä aspektityyppiä – ja 

kuhunkin aspektiin voi liittyä enemmän kuin yksi aspektipartikkeli. 

Kieliopillinen aspekti ilmaistaan liittämällä predikaattiin aspektitunnus, jollaisina on 

useimmin mainittu 了 le, 着 zhe, 在 zai ja 过 guo. Yleisimmän määritelmän mukaan 

(mm. Tang 2016, 116–117) le ja guo ilmaisevat predikaattiin liitettynä perfektiivistä 

aspektia, kun taas zhe ja zai kuvaavat imperfektiivistä aspektia. Zhu (2019, 3) 

poikkeaa tästä jaottelusta nimeämällä ainoastaan predikaatinjälkeisen le-partikkelin 

sisältävät ilmaisut perfektiiviseksi aspektiksi, kun taas lauseenloppuisen le-

partikkelin kohdalla kyse on transformatiivisesta ja guo-partikkelin kohdalla 

eksperientaalisesta aspektista. Kyse on kuitenkin lähinnä terminologisesta erosta, 

sillä Zhun mukaan (mts. 7) transformatiivinen aspekti ilmaisee tilan muutosta.  

Kuten mainittua, le voidaan liittää joko predikaattiin tai lauseen loppuun. Predikaatin 

jäljessä sen merkitystä on valtaosassa lähteistä kuvailtu perfektiivisen aspektin 

                                                 
1 Kiinaksi aspektista on käytetty termejä 情貌 qingmao, 动相 dongxiang, 体 ti ja 动态 dongtai (ks. 

esim. Huang & Liao 2017, 29 ja Zhu 2019, 2). 
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tunnukseksi – lauseenloppuisena sen merkityksestä on muitakin, esimerkiksi 

imperfektiivisiä tulkintoja, joita käsitellään tarkemmin tutkielman tulos- ja 

pohdintaluvuissa. Guo ja le puolestaan eroavat toisistaan muun muassa siten, että 

guo-partikkelin kuvaama tila ei ole enää viittaushetkellä relevantti tai voimassa:  

 我胖了 wo pang le, olen lihonut (ja olen nyt lihavampi kuin ennen) 

 我胖过 wo pang guo, olen (joskus) lihonut / ollut lihava (mutten viime 

aikoina). 

Perfektiivistä aspektia ilmaiseva le voidaan liittää predikaattiin riippumatta siitä, 

onko sen kuvaama tapahtumahetki sijoittunut menneisyyteen vai tulevaisuuteen: 

 我昨天喝了一瓶酒 wo zuotian he le yi ping jiu, join eilen pullon viinaa 

 等我明天拿到了钱我就可以去喝酒 deng wo mingtian na dao le qian, wo 

jiu keyi qu he jiu, kun saan rahaa huomenna, pääsen ryyppäämään. 

Menneen ajan tapahtumia ja tiloja voidaan kuvata kiinassa myös ilman 

aspektipartikkeleita:  

 我以前喜欢他但现在不喜欢 wo yiqian xihuan ta dan xianzai bu xihuan, 

pidin hänestä ennen, mutta en enää 

 你昨天在哪偷那瓶酒的？ni zuotian zai na tou na ping jiu de? mistä varastit 

tuon viinapullon eilen? 

Joissain konteksteissa 了 perfektiivisen aspektin tunnuksena voidaan jättää pois, 

ilman että ilmaisun merkitys olennaisesti muuttuu: 

(2) 他寄来（了）一本杂志 tā jì lái (le) yì běn zázhì, hän lähetti aikakauslehden (Zhu 

2019, 58) 

Esimerkissä 了-partikkelin käyttö on valinnaista, sillä verbillä 寄 ji on resultatiivinen 

komplementti 来 lai, ja lisäksi objektina toimii rajattu substantiivilauseke (Zhu 2019, 

58). 

Aspektuaalisten merkitysten tulkinnassa keskeistä on substantiivilausekkeiden 

tulkitseminen rajatuiksi tai rajaamattomiksi. Sen lisäksi, että tietyt verbit (esimerkiksi

死 si, kuolla) ovat jo itsessään semanttisesti rajattuja, merkitään mandariinikiinassa 

rajattuutta esimerkiksi substantiiveja määrittävien mittaavien ja lajittelevien 

klassifikaattoreiden eli mittasanojen (量词 liangci) ja niiden tarkenteiden sekä 

pronominien, erisnimien ja muiden määritteiden avulla (ks. Li & Thompson 1981, 
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192–194). Esimerkiksi lausekkeissa 一台手机 yi tai shouji, (yksi) kännykkä ja 那只

兔子 na zhi tuzi, se pupu esiintyvät mittasanat 台 tai (jota käytetään kuvaamaan 

tiettyjen koneiden ja laitteiden tyyppiä) ja 只 zhi (yleisesti eläimiä kuvaava 

klassifikaattori). Klassifikaattoreihin liittyy usein demonstratiivinen tai kvantifioiva 

tarkenne, esimerkeissä numeraali 一 (yi, eräs, yksi) ja demonstratiivipronomini 那 

(na, se, tuo) (ks. myös VISK § 569, 570). Suomessa vastaavanlaisia esimerkkejä 

voisivat olla monikollisia kokonaisuuksia kuvaavat kolme porotokkaa tai neljä 

lintuparvea, tosin kiinassa sanajärjestys olisi silloin kolme tokkaa poroja tai neljä 

parvea lintuja. Yksiköllisissä substantiivilausekkeissa suomessa ei kuitenkaan 

esiinny tällaisia klassifikaattoreita, toisin kuin kiinassa, jossa rajattuutta ilmaistaessa 

ne ovat usein pakollisia elementtejä. 

Konteksti vaikuttaa olennaisesti rajattuustulkintaan. Rajaamattoman suoran objektin 

sisältävä lauseke 我买了手机 (wo mai le shouji, ostin kännykän) ei voi toimia 

itsenäisenä lauseena ilman sitä semanttisesti sitovia muita elementtejä. Sen sijaan 

vastauksena kysymykseen 你昨天做了什么 (ni zuotian zuo le shenme, mitä teit 

eilen) se on semanttisesti ja syntaktisesti hyväksyttävä, samoin toimiessaan 

esimerkiksi peräkkäisiä tapahtumia kuvaavan yhdyslauseen alkuosana: 我买了手机

就回家 (wo mai le shouji jiu hui jia, kun olen ostanut kännykän, palaan kotiin), 

jolloin lausekokonaisuuden konteksti määrittää alkuosankin rajatuksi. 

3.2 Evaluoivat kielenpiirteet: modaalisuus, miratiivisuus ja 

asennoituminen 

Kielenkäyttäjät voivat arvottaa ja arvioida ilmausten asiasisältöä monin eri keinoin. 

Näitä keinoja kuvaavia le-partikkelin kannalta keskeisimpiä kielellisiä kategorioita 

ovat modaalisuus, miratiivisuus ja asennoituminen. Tässä tutkielmassa niistä 

käytetään kattokäsitettä evaluoivat kielenpiirteet, joka tosin ei ole vakiintunut käsite, 

mutta kuvannee kuitenkin mainittujen piirteiden luonnetta olennaisin osin. Nämä 

käsitteet, joilla on merkitystä erityisesti lauseenloppuisen le-partikkelin (了 2) 

funktioita kuvailtaessa, liittyvästi läheisesti toisiinsa, joten niitä käsitellään tässä 

kootusti. Ensin on tarpeen määritellä mainitut termit. 
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Modaalisuus eli modaliteetti on semanttinen kategoria, joka on kuvattu eri 

yhteyksissä eri tavoilla. Tässä tutkielmassa käytetään seuraavaa määritelmää: 

asiaintilan tulkinta mahdolliseksi tai luvalliseksi, todennäköiseksi tai toivottavaksi, 

välttämättömäksi tai pakolliseksi, epävarmaksi, epätodennäköiseksi tai ei-toivotuksi, 

mahdottomaksi tai kielletyksi (Tieteen termipankki 2021c). 

Modaalisuuden lajit ja niiden ilmaisemat merkityskategoriat ovat seuraavat (Tieteen 

termipankki 2021b; VISK § 1554, 1556): 

 episteeminen modaalisuus: puhujan käsitys asiaintilan todennäköisyydestä tai 

mahdollisuudesta 

 deonttinen modaalisuus: tahdon, luvallisuuden tai velvollisuuden ilmaisu 

 dynaaminen modaalisuus: kyky tai välttämättömyys toimia tietyllä tavalla. 

Modaalisuutta voidaan tarkastella myös jakamalla tapahtumat toteutuneisiin (realis 

eli reaalisuus) ja toteutumattomiin (irrealis eli irreaalisuus). Irreaalisuus viittaa 

tapahtumiin ideoiden ja kuvitelmien tasolla (Palmer 2001, 1). Kielissä on eroja sen 

suhteen, miten kyseinen jaottelu ilmenee kielen rakenteissa: esimerkiksi espanjan 

moduksista subjunktiivi (deseo que estudies chino, haluan, että opiskelet kiinaa) 

ilmaisee irreaalisia ja indikatiivi (¿por qué estudias chino? miksi opiskelet kiinaa?) 

reaalisia tapahtumia, mutta suomessa vastaavaa moduksiin liittyvää binaarista jakoa 

ei ole. 

Modaalisia lausetyyppejä ovat väite-, kysymys-, käsky- ja huudahduslauseet (Tieteen 

termipankki 2021a). Modaalisuutta voidaan ilmaista sekä leksikaalisten että 

kieliopillisten keinojen, muun muassa modaaliverbien, modaalisten adjektiivien, 

modaalisten adverbien ja partikkelien sekä verbien modustaivutusten avulla (VISK § 

1551, 1558). On kuitenkin huomattava, että kielellisten elementtien ja ilmaisujen 

modaalinen merkitys määrittyy lopullisesti vasta käyttökontekstissaan, eikä 

rajanvetoa modaalisuuden eri lajien välille voida tehdä ehdottoman tarkasti (VISK § 

1552). Seuraavassa esimerkkejä modaalisuuden lajeista: 

 Tajunnet le-partikkelin syvimmän olemuksen luettuasi tutkielmani ilmaisee 

verbin modustaivutuksen (potentiaalin) avulla episteemistä modaalisuutta. 

Lingvististen anglismien tulva luultavasti räjäyttää tajuntasi puolestaan 

kuvaa samankaltaista mahdollisuutta tai todennäköisyyttä modaalisen 

adverbin luultavasti avulla.  

 Näin yksinkertainen asia pitää ymmärtää ilman esimerkkejäkin puolestaan 

sisältää arvottavan merkityksen ja viestittää deonttista modaalisuutta 

modaaliverbin pitää avulla. 
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 Dynaamista modaalisuutta kuvaa lause osaan kaikki kiinan kirjoitusmerkit. 

Wang Ying Xianin (2013, 7–8) mukaan modaalipartikkelit ovat kiinan kielessä 

tärkein modaliteetinilmaisukeino, tosin yksittäisten partikkelien merkityssisällöistä ei 

ole yksimielisyyttä. Muita keinoja ovat modaaliverbit, modaaliset apuverbit ja 

prosodia (mts. 7). Seuraavassa kiinankielisiä esimerkkejä modaalisuuden lajeista: 

 在论文的例句中作者不应该使用脏话，例如“干”或“他妈的” zai lunwen 

de liju zhong zuozhe bu yinggai shiyong zanghua, liru ”gan” huo ”tamade”, 

tutkielman esimerkkilauseissa ei kannata käyttää kirosanoja, kuten vittu tai 

perkele ilmaisee deonttista modaalisuutta modaaliverbin 应该(yinggai, pitää, 

kannattaa) avulla 

 episteemistä modaalisuutta voidaan ilmaista esimerkiksi modaalipartikkelilla

吧 ba, luultavasti: 使用脏话会让成绩变低吧 shiyong zanghua hui rang 

chengji bian di ba, kiroilu alentanee arvosanaa 

 dynaamista modaalisuutta viestii esimerkiksi ilmaisu 我得把脏话戒掉了 wo 

dei ba zanghua jiediao le, minun pitää lopettaa kiroilu. 

Miratiivisuutta, joka on verrattain uusi kielitieteellinen käsite, voidaan pitää joko 

modaalisuuden lajina tai siitä erillisenä kategoriana (Forker 2018, 22). Miratiivisuus 

ilmaisee tiedon yllätyksellisyyttä tai uutisarvoisuutta (mikä selittää sen käytön myös 

kysymyksissä), ja sitä voidaan ilmaista muun muassa adverbiaaleilla, intonaatiolla ja 

kieliopillisilla tunnuksilla, joita kutsutaan miratiiveiksi (Fang 2018, 589; Hengeveld 

& Olbertz 2012, 488). Tieto tai tapahtuma voi olla yllätyksellinen joko viestijän, 

vastaanottajan tai molempien näkökulmasta (Fang 2018, 589; Hengeveld & Olbertz 

2012, 487). Yllätyksellisyys tai huomionarvoisuus voi ilmetä esimerkiksi päättelyn, 

suorien kokemusten tai kuulopuheiden välityksellä (DeLancey 1997, 35). 

Toisin kuin joissain kielissä, suomessa lausuman miratiivisuuteen ei ole 

välttämätöntä ottaa kantaa, mutta sitä voidaan tarvittaessa ilmaista liitepartikkelin  

-kin avulla. Esimerkiksi ilmaisussa sähän ootkin siis mies miespuolisuuden 

yllätyksellisyyttä kuvataan kin-partikkelin ja sen merkitystä vahvistavan siis-sanan 

avulla. Kiinassa puolestaan on nähty olevan sekä leksikaalisia keinoja (只是 zhishi ja 

怎么 zenme – ks. Fang 2018, 589) että kieliopillinen miratiivi 了 (Fang 2018). 

Asennoituminen puolestaan on keskeinen episteemistä ja affektiivista eli 

tunnepitoista suhtautumista osoittava sosiaalinen toiminto (Du Bois 2007, 143), jota 

ilmaistaan kielellisesti sanavalinnoilla, prosodialla ja kieliopillisilla keinoilla. 

Jälkimmäisiin lukeutuvat modaaliset (muun muassa modaaliverbit ja -partikkelit), 
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evidentiaaliset ja miratiiviset ilmaisut. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen 

kieliopillinen kategoria, toisin kuin esimerkiksi modaalisuus tai miratiivisuus. 

Episteeminen asennoituminen tarkoittaa sitä, että puhuja asettaa itsensä tietäväksi tai 

tietämättömäksi: tiedostan tietämättömyyteni tai en tajua le-partikkelista vieläkään 

mitään. Vituttaa, kun en vieläkään tajua le-partikkelista mitään ja pirskatin hienoa, 

että tässä jo ennen sivua viisikymmentä mennään asiaan puolestaan ovat esimerkkejä 

affektiivisesta asennoitumisesta. Kiinankielisiä esimerkkejä näistä kahdesta 

asennoitumisen tyypistä ovat esimerkiksi 我知道你不知道 wo zhidao ni bu zhidao, 

tiedän, ettet tiedä ja 这个很好 zhe ge hen hao, tämä on hyvä. 

Asennoituminen on laajempi sosiolingvistinen ilmiö, joka ei ilmene yhtä selkeästi 

yksittäisistä sanoista tai kielellisistä elementeistä kuin muut tässä luvussa esitellyt 

kielenpiirteet. Du Bois (2007, 140, 163; ks. myös Chang 2009, 2241) painottaa 

viestintätilanteiden vuorovaikutuksellista ja (inter)subjektiivista luonnetta ja kuvaa 

kuinka osapuolet viestiessään evaluoivat keskustelukohdetta tai näkökulmaa ja näin 

toimiessaan asettuvat joko saman- tai erisuuntaiseen linjaan sen kanssa. Osapuolet 

siis muodostavat asenteitaan osittain suhteessa toisiinsa eivätkä toimi absoluuttisessa 

tyhjiössä. 

Asennoituminen on myös kontekstisidonnaista toimintaa, sillä yksittäisten 

kielellisten rakenteiden ja sanojen ilmaisema asenne määrittyy lopullisesti vasta 

käyttökontekstissaan (Du Bois 2007, 146). Esimerkiksi ilmaisu tosi kiva voi 

tilanteesta ja intonaatiosta riippuen ilmentää joko myönteistä tai kielteistä 

asennoitumista. 

3.3 Vuorovaikutus ja konteksti: yhteinen tiedollinen perusta 

Edellä kuvattiin eksplisiittisesti julkilausumattoman kontekstin merkittävää roolia 

kiinan kielessä ja asennoitumisen vuorovaikutuksellista ja intersubjektiivista 

luonnetta. Samoja teemoja korostaa myös Clark (1996, 23–24), jonka mukaan 

kielenkäyttö on pohjimmiltaan koordinoitua yhteistoimintaa, jota säätelee 

kielenkäyttäjien yhteinen tiedollinen perusta (common ground). Tämä perusta 

muodostuu osapuolten yleisistä ja kutakin tilannetta koskevista tiedoista, 

uskomuksista sekä oletuksista ja päivittyy jatkuvasti vuorovaikutuksen aikana uusien 
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verbaalisten ja nonverbaalisten vihjeiden ja tietojen perusteella (Clark 1996, 38; 

Clark & Krych 2004, 76). Yleisimmin yhteinen tiedollinen perusta karttuu 

väitelauseiden myötä, mutta myös kysymysten ja muunlaisten puheaktien kautta 

(Clark 1996, 39). Perustan rakentumiseen vaikuttavia kielellisiä elementtejä ovat 

ainakin äänteet sekä sanat, fraasit ja lauseet merkityksineen ja syntaksi (mts. 53). 

Clark (mts. 24) painottaa kielenkäytön olevan sosiaalista toimintaa, jonka yleisin 

muoto on kasvotusten tapahtuva keskustelu. Yhteinen tiedollinen perusta vaikuttaa 

taustalla esimerkiksi silloin kun kahvihuoneella kerrotaan vitsejä – puhuja olettaa 

kuulijoiden tunnistavan kerrotun fiktioksi ja osallistuvan keskusteluun tämän 

fiktiivisen maailman viitekehyksessä (mts. 15). Kielentutkimuksen Clark (mts. 24) 

puolestaan näkee kognitiotieteen ja sosiologian yhdistelmänä – analogiana 

pianoduettoa voidaan tarkastella analysoimalla soittajien toimintaa yksilötasolla, 

mutta todellinen ymmärrys vaatii myös heidän yhteistoimintansa huomioimista. 

Yhteistoiminnan koordinointia helpottavat usein tutut roolit, esimerkiksi kun myyjä 

ja asiakas käyttäytyvät pitkälti odotetulla tavalla ja osittain odotettuja kielellisiä 

fraaseja tai sanoja käyttäen (mts. 33, 35). Koordinointi spontaaneissa sosiaalisissa 

tilanteissa tarkoittaa usein kuitenkin myös odotustenvastaista toimintaa ja 

kielenkäyttöä, sillä keskusteluosapuolilla on omat tavoitteensa, joita kohti 

pyrkiminen edellyttää ongelmanratkaisua (mts. 39, 62). Ongelmanratkaisuun 

soveltuvia yhteisen tiedollisen perustan koordinoinnin välineitä ovat Clarkin (mts. 

70) mukaan etenkin eksplisiittiset sopimukset (esimerkiksi tarkkaa tapaamisaikaa 

sovittaessa) ja tottumukset (tavataan tuttuun aikaan vakiopaikassa). Jälkimmäinen ei 

arkikielenkäytön terminä välttämättä kuulosta ongelmanratkaisumenetelmältä, mutta 

se voidaan kuitenkin nähdä myös keinona ratkaista usein toistuva ongelma.  

Eritasoisten ongelmien koordinoinnin välineeksi tai siihen kannustavaksi signaaliksi 

käy kuitenkin melkein mikä tahansa kielellinen elementti, kunhan osapuolet sen 

yhteisesti tunnistavat sellaiseksi (mts. 80). Se voi siis yhtä hyvin olla yksittäinen 

partikkeli, sana, kieliopillinen rakenne tai kokonainen lause. Myös le-partikkelia on 

pidetty (Berg & Wu 2006; Lu & Su 2009) tällaisena yhteisen tiedollisen perustan 

päivittämiseen kannustavana vihjeenä ja vuorovaikutuksen koordinoinnin keinona.  



15 

 

 

Suomen kielessä puolestaan eräs vuorovaikutustilanteissa tutkittu strateginen 

kielellinen elementti on -hAn-liitepartikkeli, jolla voidaan muun muassa ilmaista 

jonkin asian olevan itsestään selvä ja siten esimerkiksi väittää lausuman olevan 

keskusteluosapuolten yhteistä tietoa, vaikka kyse olisi vain puhujan omasta 

mielipiteestä (ks. Lehtinen 2012, 77). Esimerkkejä partikkelin käytöstä ovat muun 

muassa ilmaisut kiinan kielioppihan on tosi yksinkertasta, ei siinä oo muuta vaikeeta 

ku ne merkit tai sähän osaat sitä kiinaa, ni voisitko kertoo mitä kamikaze tarkottaa. 

4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkielmassa selvitetään kiinan- ja englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden 

näkemyksiä siitä, mikä tai mitkä ovat le-partikkelin kieliopilliset funktiot. 

Tutkimusmenetelmänä toimii narratiivinen kirjallisuuskatsaus.  

Seuraavassa muotoillaan tutkimuskysymys ja kuvaillaan tarkemmin tutkimusaineisto 

sekä analyysitapa valintaperusteluineen. 

4.1 Tutkimuskysymys ja analyysimenetelmä 

Tutkimuskysymys on seuraava: 

Mitkä ovat mandariinikiinan le-partikkelin (了) kieliopilliset funktiot kiinan- ja 

englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden mukaan? 

Jo ennen varsinaisen tutkimusprosessin aloittamista on ollut varsin selvää, ettei 

kiinan kieliopeissa tai muunlaisissakaan lähteissä vallitse yksimielisyyttä siitä, mitkä 

ovat le-partikkelin tehtävät, vaikka tietyt käyttökontekstit ja kieliopilliset funktiot 

mainitaan aineistossa useammin kuin toiset.  

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on valittu menetelmäksi siksi, että sen avulla 

voidaan muodostaa selkeä, mutta samalla monipuolinen vastaus 

tutkimuskysymykseen. Sen avulla pyritään siis antamaan laaja kuva tutkimusaiheesta 

ja jäsennetään epäyhtenäistä tietoa johdonmukaiseksi synteesiksi (Salminen 2011, 7). 

Koska le-partikkelin funktio ja luonne ovat tutkijoille vielä ilmeisen epäselviä, 

voidaan narratiivisen kirjallisuuskatsauksen avulla luoda pohjaa aiheen 

jatkotutkimukselle. 
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Myös muut kirjallisuuskatsauksen muodot, etenkin metasynteesi, jossa aiempia 

tutkimuksia verrataan toisiinsa ja sitä kautta pyritään vastavuoroisen käännöksen 

avulla tiivistämään ja yhtenäistämään tuloksia (ks. Salminen 2011, 13), voisivat 

soveltua tutkimuskysymyksen selvittämiseen. Le-partikkeli aiheena on jo kuitenkin 

suhteellisen rajattu ja sisältää joka tapauksessa runsaasti toisilleen läheisiä 

kieliopillisia käsitteitä (kuten aspekti ja aikamuoto tai modaalisuus ja miratiivisuus), 

joten merkityksen tiivistäminen esimerkiksi toteamalla ”le-partikkeli liittyy ajallisiin 

ja lausumia arvottaviin keinoihin” ei vielä tuottaisi merkittävää uutta tai kokoavaa 

näkemystä, eikä tarjoaisi kokonaiskuvan ja jatkotutkimuksen kannalta yhtä antoisaa 

lopputulosta kuin narratiivinen kirjallisuuskatsaus. 

Kvantitatiiviset menetelmät puolestaan eivät otokseltaan näin suppeassa aineistossa 

toisi lisäarvoa, sillä jo valitulla menetelmällä huomioidaan se, mitkä näkemykset le-

partikkelista ovat yleisimpiä ja mitkä harvemmin havainnoituja. Tarkka tilastollinen 

tai numeerinen analyysi ei tältä osin toisi lisäarvoa. Laadullinen tutkimus toimii 

määrällisiä menetelmiä paremmin kun halutaan päästä selville yksityiskohdista ja 

vaikuttavien tekijöiden keskinäisistä suhteista (Syrjälä 1994, 12–13).  

Tutkielman lähestymistapaa voidaan pitää myös abduktiivisena eli 

teoriasidonnaisena päättelynä, koska määriteltävät käsitteet ovat pitkälti tiedossa jo 

ennalta ja myös tuloksista on tehtävissä melko tarkka hypoteesi, jota täydennetään ja 

päivitetään kirjallisuuskatsauksen perusteella. Abduktiivisessa päättelyssä uutta 

tietoa muodostetaan päättelyprosessilla, jossa tutkimusaineistosta tehtyjä havaintoja 

suhteutetaan teoreettiseen viitekehykseen (Walton 2005, 18). 

4.2 Aineistona referenssikieliopit ja tiedejulkaisut 

Tavoitteena oli selvittää sekä kiinaksi että englanniksi julkaistut näkemykset le-

partikkelin kieliopillisista funktioista. Suurin osa englanninkielisistäkin kirjoituksista 

oli äidinkielisten kiinanpuhujien kirjoittamia, mutta tutkielmassa pidettiin tärkeänä 

huomioida myös kiinankieliselle kohdeyleisölle laaditut teokset. Englanninkieliset 

teokset puolestaan valittiin mukaan siksi, että englanti on tiedemaailman valtakieli ja 

sillä on julkaistu eniten le-aiheisia tutkimuksia. Aineisto rajattiin 

tutkimuskirjallisuuteen eli referenssikielioppeihin ja tiedejulkaisuihin. 
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Eritasoisia kielioppiteoksia löytyi runsaasti sekä painetussa että sähköisessä 

muodossa, kaikkiaan yli viisikymmentä, kiinankielisiä hieman enemmän kuin 

englanninkielisiä. Näistä tutkielmaan valittiin neljä molemmilla kielillä seuraavin 

kriteerein:  

1. Lähestymistavan tulee olla kielitieteellinen (pelkkä käytännönläheinen 

kielenopiskelun näkökulma ei siis riitä) ja mieluiten referenssikieliopin 

määritelmän täyttävä. 

2. Le-partikkelin funktioihin ja käyttötapoihin on otettava kantaa riittävän 

kattavasti joko muiden kielellisten kategorioiden yhteydessä tai omana 

lukunaan. 

Kohta 2 ei ollut itsestäänselvyys, sillä yllättävän monessa teoksessa aiheesta oli 

kirjoitettu hyvin vähän tai jopa ei lainkaan. Referenssikieliopilla viitataan tässä 

teoksiin, joiden näkökulma on kielitieteellinen – vaikka samanaikaisesti ne voivat 

pyrkiä myös laajemman kohdeyleisön huomioimiseen – ja jotka kuvaavat kaikkia 

kielen olennaisia osa-alueita (ks. Jalava & Sandman 2020, 605).  

Vaikka jotkin piirteet ovat maailman kielissä hyvin yleisiä tai jopa universaaleja, 

erojakin esiintyy niin merkittävästi, ettei ole tarkoituksenmukaista kuvata jokaista 

kieltä täsmälleen samoista lähtökohdista, eikä luokitella niissä esiintyviä ilmiöitä 

keskenään identtisiin muoto- tai funktiolähtöisiin kategorioihin. Sen sijaan 

referenssikieliopin tulisi pyrkiä lähestymään kieltä sen omista lähtökohdista, 

painottaen juuri kyseiselle kielelle olennaisia elementtejä (Jalava & Sandman 2020, 

603). Esimerkiksi homofoniaa esiintyy mandariinikiinassa runsaasti, kun taas 

suomessa ilmiö on paljon harvinaisempi, ja suomen nominit taipuvat tuhansiin eri 

taivutusmuotoihin, mutta kiinan sanat eivät taivu lainkaan. 

Vaikka referenssikieliopin tulisi kuvata huolellisesti kaikki kielen olennaiset osa-

alueet, myös käyttötarkoitus (esimerkiksi tutkimuskäyttö tai kielenopetuksen tarpeet) 

ja sen myötä kohdelukija vaikuttavat teoksen rakenteeseen. Sen lisäksi 

kielioppikirjailija tekee valinnan sen suhteen, kuvaako hän kieltä pääasiassa muoto- 

vai funktiolähtöisesti tai näitä lähestymistapoja yhdistellen. (mts. 600, 610.) 

Hyvin harva kiinankielinen teos näyttää lukevan kieliopin käsitteeseen kirjoitus- tai 

äännejärjestelmän kuvauksen. Sen sijaan painotus on siinä, mitä arkikielessäkin on 

perinteisesti ymmärretty kielioppiin kuuluvaksi eli lähinnä morfologiassa ja 

syntaksissa. Myös kielitypologista, eri kieliä vertailevaa otetta on kiinankielisissä 
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kieliopeissa selvästi harvemmin kuin englanninkielisissä, vaikka muilta osin teokset 

olisi kirjoitettu yleiskielitieteellisestä näkökulmasta. Eri kulttuureissa kielioppien 

laatimisen kriteerit ja perinteet voivat toki olla erilaisia, joten kaikkien osa-alueiden 

kattamista ei pidetty tutkielman kannalta ehdottomana vaatimuksena. Huomiota 

annettiin kielitieteellisyyden tason lisäksi myös sille, kuinka kattavasti kukin teos 

ottaa kantaa le-partikkeliin. 

Tiedejulkaisujen artikkeleita etsittäessä hakutermejä olivat muun muassa le, Chinese, 

Mandarin, grammar, particle, modality, aspect,了, 汉语, 中文, 语法, 文法, 助词, 虚

词, 动态, 语气, 意义 ja 用法. Vaikka kiinankielisiä kielioppeja löytyi enemmän kuin 

englanninkielisiä, kaikki tutkielmaan valikoituneet artikkelit ovat englanninkielisiä, 

sillä kiinankielisiä tutkielmaan sopivia kirjoituksia ei löytynyt. 

Kiinankielisiin akateemisiin aikakauslehtiin on hyvin rajoitettu pääsy Helsingin 

yliopiston kautta, joten tietoa haettiin myös avoimista tietokannoista ja 

hakusivustoilta Baidu, Sogou, Google Scholar ja DuckDuckGo sekä kiinaksi että 

englanniksi. Epäilemättä kiinankielistä tutkimusta aiheesta on tehty enemmän kuin 

mitä tässä tutkimuksessa käsitellään, joten kiinankielisten lähteiden suhteellinen 

vähyys on väistämättä yksi tämän tutkimuksen heikkouksista.  

Referenssikielioppien ohella tutkielman aineistona toimivat le-partikkelia analysoivat 

tieteelliset artikkelit ja kirjat, jotka sekä täydentävät kielioppien näkemyksiä että 

toimivat niille vertailukohtana. 

Useimmissa artikkeleissa lähtökohtana on aiemmassa tutkimuksessa nähdyt puutteet, 

joita artikkeleissa pyritään paikkaamaan täydennysten, täsmennysten ja kritiikin 

avulla. Nämä tutkimukset laajentavat olennaisesti myös tämän tutkielman analyysia, 

sillä kielioppeihin verrattuna ne tuovat le-keskusteluun merkittävästi lisää 

näkökulmia ja kielitieteellisiä käsitteitä. 

Aineiston kaksi kirjaa, Bergin ja Wun (2006) sekä Zhun (2019) yli 200-sivuiset 了-

tietopaketit ovat luonteeltaan erilaisia. Molemmissa huomioidaan sekä lausetasoa 

laajempi verbaalinen konteksti että sosiolingvistinen näkökulma, mutta siinä missä 

edellisessä keskitytään todistelemaan le-partikkelilla olevan yksi, kielelliseen 

vuorovaikutukseen liittyvä kaikenkattava ydinfunktio, Zhu pyrkii opastamaan 
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kieltenopiskelijaa le-partikkelin funktioiden äärelle lukuisten erilaisten 

käyttökontekstien ja esimerkkilauseiden kautta, unohtamatta kuitenkaan 

kielitieteellistä ja typologista otetta. Tutkielmaan valittiin seuraavat lähteet: 

Referenssikieliopit: neljä kiinan- ja neljä englanninkielistä 

 北京大学中文系现代汉语教研室: 现代汉语 (增订本), 2012 

Pekingin yliopiston kiinan kielen laitoksen opetus- ja tutkimusyksikkö: 

Nykykiina, täydennetty ja korjattu laitos 

 

 吕叔湘: 现代汉语八百词 (增订本), 1999 

Lü Shuxiang: 800 nykykiinan sanaa, täydennetty ja korjattu laitos 

 

 王力: 中国现代语法, 2014 (1985)  

Wang Li: Nykykiina 

 

 黄伯荣 & 廖序东: 现代汉语 (增订六版, 下册), 2017 

Huang Borong & Liao Xudong: Nykykiina, täydennetty ja korjattu kuudes 

laitos 

 

 Sandra A. Li & Charles N. Thompson: Mandarin Chinese, A Functional 

Reference Grammar, 1981 

 

 Jeroen Wiedenhof: A Grammar of Mandarin Chinese, 2015 

 

 Huang Chu-Ren & Shi Dingxu: A Reference Grammar of Chinese, 2016 

 

 Yip Po-Ching & Don Rimmington: Chinese, An Essential Grammar (3rd 

edition), 2021 

Artikkelit 

 Chang Li-Hsiang: Stance uses of the Mandarin LE constructions in 

conversational discourse (Journal of Pragmatics, 2009) 

 

 Chen Chien-Chou: Ambiguity of Le in Chinese: The perfective as well as 

imperfective (Journal of Chinese Linguistics, 2009) 

 

 Fang Hongmei: Mirativity in Mandarin: The Sentence-Final Particle Le (了) 

(Open Linguistics, 2018) 

 

 Linda H. Liu: Realis le and marked/unmarked aspectual categories in Chinese 

(Linguistics 2013) 

 

 Louis Wei-lun Lu & Lily I-wen Su: Speech in interaction – Mandarin particle 

Le as a marker of intersubjectivity (Zeitschrift für Interkulturellen 

Fremdsprachenunterricht, 2009) 
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Kirjat 

 Marinus van den Berg & Guo Wu: The Chinese Particle Le: Discourse 

Construction and Pragmatic Marking in Chinese, 2006 

 

 Zhu Chungeng: Chinese Aspectual Particle Le, A Comprehensive Guide, 

2019 

4.3 Aineiston käsittely ja analysointi 

Kustakin kieliopista huomioidaan analyysin ensimmäisessä vaiheessa seuraavat 

seikat: 

Kohdelukija 

 Mainitaanko teoksen kirjoituslähtökohtaa, esimerkiksi kielenopetuksen tai 

kielentutkimuksen tarpeet? 

 Onko kohdelukija kiinan- vai muunkielinen? 

Vertaileva ja kielitypologinen konteksti 

 Onko mukana kielitypologista kuvausta? 

 Viitataanko muihin lähteisiin (joko kiinan- tai muunkielisiin)?  

 Tehdäänkö katsaus muiden tutkijoiden näkemyksiin 了-partikkelin 

funktioista? 

Kielitieteellisyyden taso 

 Missä määrin lähde täyttää referenssikieliopin tunnusmerkit? 

 Käytetäänkö kielitieteellisiä termejä ja kuvaillaanko 了-partikkelia sen 

kieliopillisten funktioiden vai käytännönläheisten käyttökontekstien tasolla? 

了-partikkelin funktiot 

 Mitä funktioita ja käyttökonteksteja teoksessa mainitaan?  

 Nähdäänkö 了-partikkelilla yksi ydinfunktio vai useampia funktioita?  

Muu tutkimusaineisto eli tutkimusartikkelit ja le-aiheiset kirjat ovat jo 

lähtökohdiltaan selvästi kielitieteellisiä, joten niiden kohdalla ole tarpeen erikseen 

pohtia esimerkiksi kohdelukijaa tai sitä, onko näkökulma riittävän akateeminen. 

Näitä lähteitä tarkastellaan erityisesti sen kannalta, miten ne täydentävät kielioppeja 

tai poikkeavat niistä. 
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Le-partikkelin funktioista ja käyttökonteksteista on esitetty monenlaisia näkemyksiä, 

ja niitä kuvattaessa on käytetty laajaa valikoimaa kielitieteellisiä termejä. Aineistossa 

näkemykset eroavat paitsi yleisesti kielioppien ja niitä täydentävän sekä kritisoivan 

muun aineiston välillä, myös kunkin aineistotyypin sisällä. Eriävistä näkemyksistä 

huolimatta on todennäköistä, etteivät kaikki le-partikkelia tutkineet ole väärässä, 

vaan toisinaan samaa kielellistä ilmiötä lähestytään eri näkökulmista tai eri tasoilla 

tarkastellen: joissain painotus on enemmän lausetason syntaktisessa analyysissa, kun 

taas toinen pohtii 了-partikkelia kognition, diskurssianalyysin sekä laajemman 

kielellisen ja sosiolingvistisen kontekstin kautta. Tämän vuoksi analyysissa on 

pyritty kiinnittämään huomiota siihen, miltä osin eri lähteet kuvailevat samoja 

kieliopillisia funktioita, mutta vain eri termein, eri tasolla tai erilaisesta 

näkökulmasta.  

Yksittäisten lähteiden käsittelyn jälkeen koko aineistoa koskevaa synteesiä tehtäessä 

huomioidaan myös seuraavat seikat: 

1. Mitkä funktiot ovat yleisimmin mainittuja, ja mitkä mainitaan harvoissa tai 

vain yhdessä lähteessä? 

2. Esiintyykö lähteiden välillä ristiriitaisia näkemyksiä, entä onko lähteissä 

epäuskottavia tai perustelemattomia väitteitä? 

3. Onko kiinan- ja englanninkielisten lähteiden näkemyksillä eroja? 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla luotettavuutta voidaan arvioida myös termillä 

uskottavuus, sillä tutkijan tekemät tulkinnat vaikuttavat tutkimusprosessiin 

olennaisesti (ks. Soininen 1995, 123–124; Eskola & Suoranta 2005, 210–211). 

Tällöin luotettavuutta voidaan tarkastella sen perusteella, kuinka kattavasti 

tutkimuksen toteutus on kuvattu. Tässä tutkielmassa se on pyritty tekemään 

systemaattisesti ja läpinäkyvästi siten, että muutkin tutkijat voisivat päästä samaa 

käsittelytapaa noudattamalla samaan lopputulokseen. Lisäksi kielellisten käsitteiden 

riittävällä taustoittamisella sekä suomen ja kiinan typologisella vertailulla on pyritty 

tarjoamaan selkeä lukukokemus, jonka tarkoituksena, kuten mainittua, on auttaa 

kiinan kielen opinnoissa ja jatkotutkimuksen valmistelussa. Teoreettisen 

käsitteellistämisen rinnalla on lisäksi pyritty lukuisten esimerkkilauseiden avulla 
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havainnollistamaan sitä, miten kukin tutkielmassa esitelty käsite tai kategoria 

ilmenee partikkelin käytännöllisissä käyttökonteksteissa. 

5 Tulokset 

Seuraavassa käsitellään ensin kielioppiteokset ja tehdään niistä yhteenveto. Tämän 

jälkeen analysoidaan kielioppeja täydentävä muu aineisto ja tehdään vielä molemmat 

aineistotyypit kattava synteesi tuloksista. 

5.1 Le-partikkelin merkitykset referenssikieliopeissa 

Tässä luvussa esitellään kukin kielioppi edellisessä luvussa mainituin kriteerein ja 

kuvataan niiden esittelemät 了-partikkelin merkityskategoriat. Aluksi käsitellään 

kiinan- ja sen jälkeen englanninkieliset lähteet. Lopuksi esitetään yhteenveto 

kaikkien kielioppiteosten sisällöstä ja huomioidaan myös missä määrin eri lähteissä 

on kuvailtu samaa kategoriaa tai ilmiötä eri termein tai eri näkökulmasta.  

Aineistolähteiden esimerkkilauseiden suomennokset ovat omiani. Kiinalaisia 

kirjoitusmerkkejä ja toonimerkkejä käytetään esimerkeissä vain jos myös lähteet 

käyttävät niitä. 

北京大学中文系现代汉语教研室: 现代汉语 (增订本), 2012 

Pekingin yliopiston kiinan kielen laitoksen opetus- ja tutkimusyksikkö: 

Nykykiina, täydennetty ja korjattu laitos = Beida, 2012 

Teos on laadittu kiinalaisten korkeakoulujen kiinan kielen laitosten tutkimus- ja 

opetuskäytön tarpeisiin, ja se huomioi monien länsimaisten referenssikielioppien 

tapaan myös äänne- ja kirjoitusjärjestelmän sekä semanttisia ja pragmaattisia teemoja 

– jälkimmäisiä ei kuitenkaan le-partikkelin osalta. Kirjan kielitypologinen 

näkökulma puolestaan keskittyy lähinnä kiinan kielen pitkän historian ja 

kirjoitusjärjestelmän ainutlaatuisuuden korostamiseen (ks. Beida 2012, 1–7). Tekijät 

eivät viittaa muihin teoksiin analyysissaan, eikä teoksessa ole lähdeluetteloa. 

Myöskään le-partikkelin osalta ei tehdä historiallista katsausta näkemyksiin siitä, 

miten analyysi on kehittynyt vuosien saatossa. Teoksen mukaan 了-partikkelin 

merkitykset ovat seuraavat: 
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 Predikaatin jäljessä aspektipartikkeli 了 1 ilmaisee loppuun saattamista, 

päättymistä tai saavuttamista (完成 wancheng) ja toteutumista (实现 shixian). 

Predikaattina voi toimia verbi tai adjektiivi. (mts. 288.) Termiä perfektiivinen 

aspekti ei kuitenkaan eksplisiittisesti mainita. 

 Lauseen lopussa esiintyvä modaalipartikkeli 了 2 ilmaisee muutosta eli uuden 

tilanteen syntyä tai siihen siirtymistä väite-, kysymys- ja käskylauseissa (mts. 

289, 365, 367, 369). 

 了 mainitaan myös verbeihin tai adjektiiveihin kiinnittyvien asteen 

komplementtien (程度补语 chengdu buyu) 极了 jile, erittäin ja 死了 sile, 

erittäin sekä modaalipartikkelin 罢了 bale, vain osana (mts. 324, 366). Näitä 

käsitellään kuitenkin erillisinä, leksikalisoituneina ilmaisuina, eikä le-

partikkelin merkitystä niissä pohdita erikseen. 

 了 2 voi sulautua yhteen modaalipartikkelien a ja ou kanssa seuraavasti: le+a 

→ 啦 la, le+ou → 喽 lou (mts. 365). Näiden sulautumien merkitystä teos ei 

kuitenkaan käsittele. 

Seuraavassa esimerkit le-partikkelin käytöstä aspektin tunnuksena ja 

modaalipartikkelina: 

(3) 写了一部小说 xie le yi bu xiaoshuo, (joku) kirjoitti romaanin (mts. 288) 

(4) 下雨了 xia yu le, on alkanut sataa 

雨小点儿了 yu xiao dianr le, sade heikkeni (mts. 289) 

On myös tilanteita, joissa 了 1 ja 了 2 esiintyvät samanaikaisesti lauseen lopussa, kuten 

seuraavassa: 

(5) 他喝了 ta he le, hän joi / on juonut (mts. 289) 

Kyseinen lause olisi kokonaisuudessaan itse asiassa 他喝了 1 了 2, mutta kahden 

homofonisen partikkelin esiintyessä samassa paikassa 了 1 jätetään pois (mts. 289). 

Lisäksi teoksessa tehdään huomioita (ks. esim. mts. 272) le-partikkeliin liittyvistä 

syntaktisista säännöistä, lähinnä kuitenkin vain luetellen muutama esimerkkitilanne, 

joihin le-partikkeli ei sovellu, syitä perustelematta. Kuten aiemmin todettiin, 

tällaisten syntaktisten rajoitusten yksityiskohtainen kuvailu on rajattu pääosin 

tutkielman ulkopuolelle, paitsi silloin kun se on relevanttia jonkin le-partikkelin 

kieliopillisen funktion määrittelyn kannalta. 

吕叔湘: 现代汉语八百词 (增订本), 1999  

Lü Shuxiang: 800 nykykiinan sanaa, täydennetty ja korjattu laitos 
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Teoksen alkuperäisen version kirjoitti 1900-luvun merkittävimpiin kiinalaisiin 

kielitieteilijöihin lukeutuva Lü Shuxiang, ja hänen kollegansa täydensivät teosta 

1990-luvulla. Kohdeyleisöksi mainitaan kiinalaiset kiinan kielen ammattilaiset, 

mukaan lukien kielentutkijat. Kyseessä ei ole kielen kaikki osa-alueet huomioiva 

varsinainen referenssikielioppi, vaan pikemminkin noin tuhannen funktiosanan (虚词

xuci) tai partikkelin hakuteos, joka on kuitenkin valittu tutkielmaan siksi, että siihen 

on viitattu laajasti sekä kiinan- että englanninkielisessä kirjallisuudessa, ja koska sen 

了-analyysi on toteutettu systemaattisesti kielitieteellisestä näkökulmasta. Teoksessa 

itsessään ei kuitenkaan viitata aiempaan tutkimukseen le-partikkelin tai muunkaan 

sisällön osalta, eikä se sisällä lähdeluetteloa. Le-partikkelin merkityksinä nähdään 

seuraavat: 

 verbipredikaatin toiminnan päättymistä tai loppuunsaattamista (完成

wancheng) ilmaiseva perfektiivisen aspektin tunnus 了 1 sekä muutoksen 

ilmaisussa, lauseenmuodostuksen viimeistelyssä ja puheenvuoron 

päättämisessä tarpeellinen 了 2 (Lü 1999, 351) 

 kieltosanan 没 mei sisältävissä kieltolauseissa 了 voi korvata 

verbikomplementin 掉 diao merkityksessä hankkiutua eroon (mts. 357) 

 samaan luokkaan kuuluvien asioiden luettelointi partikkelin 啊 a tapaan (mts. 

358). 

了 2 -partikkelin yhteydessä teoksessa ei käytetä esimerkiksi termiä modaliteetti, sen 

sijaan merkitys kuvaillaan partikkelin funktion kautta. Muutosta ilmaiseva 了 2 voi 

esiintyä verbien lisäksi esimerkiksi substantiivin tai adjektiivin jäljessä, kuten 

seuraavista esimerkeistä ilmenee: 

(6) 孩子大了 haizi da le, lapsi on kasvanut isoksi (lapsi-iso-le) (mts. 354) 

(7) 中学生了 zhongxuesheng le, (hän) on jo yläkoulussa (yläkoululainen-le) (mts. 356) 

Lü tekee lisäksi kymmeniä huomioita siitä, miten erilaiset verbityypit, objektin 

läsnäolo, objektin tyyppi sekä ajan ja määrän adverbit vaikuttavat lausesyntaksiin ja 

le-partikkelin käyttöön, sekä pohtii siitä, onko kyseessä kulloinkin 了 1 vai 了 2. 

Tämän tutkielman kannalta keskeistä on havainto siitä, että tietyt le-lausekkeet eivät 

voi toimia itsenäisenä lauseena. Näin on ainakin ehtolauseiden alkuosan kohdalla, 

kun le-lauseke on yhdyslauseen aloittava lause ja jälkimmäiselle lauseelle alisteinen 

siten, että jälkimmäisen ilmaisema asia tapahtuu vasta ensimmäisen jälkeen tai kun 
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ensimmäinen lause kuvaa jälkimmäisen toteutumisen ehtoa (mts. 351). Seuraavassa 

esimerkki tästä: 

(8) 你吃了饭再去吧 ni chi le fan zai qu ba, mene vasta syötyäsi (mts. 351) 

Teoksessa ei kuitenkaan selitetä, miksi ni chi le fan ei voi toimia itsenäisenä 

lauseena, tai millä tavalla virkkeen päälause korjaa asian semanttisesti tai 

syntaktisesti. Tutkielman jäljempänä esiteltävät lähteet ottavat kuitenkin kantaa myös 

tähän seikkaan. 

了 1  (perfektiivinen aspekti) ja 了 2 (muutos tai uusi tilanne) voivat esiintyä myös 

samassa lauseessa. Kun tällaisessa lauseessa on ajan adverbi, on merkitys ’tähän 

asti’, kuten seuraavassa esimerkissä: 

(9) 这本书我看了三天了 zhe ben shu wo kan le san tian le, olen lukenut tätä kirjaa 

kolme päivää (tähän asti – saatan lukea sen loppuun tai jättää kesken) (mts. 353) 

王力: 中国现代语法, 2014 (1985) 

Wang Li: Nykykiina 

Kiinalaisen kielitieteen isäksi tituleerattu Wang Li 2 päivitti kielioppinsa viimeisen 

version vuonna 1985, ja se julkaistiin myöhemmin uudelleen osana kokoelmateosta. 

Pioneeriteoksen ensimmäinen versio valmistui jo 1950-luvulla, ja historiallinen 

näkökulma ilmenee myös esimerkkilauseissa, joista suuri osa on hyvin kirjakielisiä ja 

osittain peräisin 1700-luvulla kirjoitetusta romaanista 紅樓夢 Honglou Meng (suom. 

Punaisen huoneen uni). Toisin sanoen, esimerkit ovat paikoin täysin erilaisesta 

rekisteristä kuin puhekorpukseen tai modernimpaan arkikielenkäyttöön pohjautuvien 

teosten kohdalla. Kielellisesti ero jopa Wang Lin omien kielioppiselitysten ja kirjan 

esimerkkilauseiden välillä on kuin 2000-luvun Helsingin Sanomissa siteerattaisiin 

Kalevalaa, ja mukana on myös käytöstä poistunutta sanastoa (ks. esim. Wang, L. 

2014, 112). 

Teos on kuitenkin yksi viitatuimmista muissa lähteissä (sekä kiinan- että 

englanninkielisissä), tosin se itse ei viittaa muiden tutkijoiden kirjoituksiin. Kirjan 

                                                 
2 Wang Lin kohteliaisuusnimi oli 王了一 Wang Liaoyi, ei kuitenkaan siis Leyi. 
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kohdeyleisöä ovat kielitieteilijät, mikä ilmenee myös käytetystä terminologiasta. Le-

partikkelilla nähdään seuraavat merkitykset: 

 predikaatin jäljessä: toiminnan päättymistä tai loppuunsaattamista kuvaava 

perfektiivinen aspekti, joka voi esiintyä paitsi sekä mennyttä että tulevaa 

kuvaavissa yhteyksissä, myös ehtolauseissa (mts. 170–171) 

 lauseen lopussa: modaalipartikkeli, joka ilmaisee myös perfektiivisyyttä (mts. 

179–180). 

Wang jakaa mandariinikiinan modaliteetin kahteentoista eri tyyppiin (mts. 194). Le 

esiintyy näistä ainoastaan 决定语气 jueding yuqi -nimityksen saaneessa 

modaliteettityypissä, jonka semanttinen rooli on määritelty melko laajasti: se voi 

ilmaista havaintoja, päättäväisyyttä, arviointia tai arvottamista sekä kuvailevissa 

väitelauseissa että tahtoa ja kykyä viestivissä optatiivisissa lauseissa (mts. 179). 

Toisin sanoen, sillä on sekä episteemisen, deonttisen että dynaamisen modaalisuuden 

piirteitä. Seuraavassa esimerkit kykyä ja päättäväisyyttä ilmaisevista lauseista: 

(10) 我不能送你了 wo bu neng song ni le, en pysty saattamaan sinua (mts. 179)  

(11) 从此只叫你师傅，再不叫你姐姐了 cong ci zhi jiao ni shifu, zai bu jiao ni jiejie le, 

tästä lähtien kutsun sinua vain mestariksi, enkä enää isosiskoksi (mts. 180) 

Molempien esimerkkien voisi väittää kuvaavan myös muutosta. Wang ei kuitenkaan 

tee tällaista huomiota. Lisäksi ensimmäinen esimerkeistä olisi täysin kieliopillinen ja 

samalla tavalla pystymistä osoittava myös ilman le-partikkelia. 

黄伯荣 & 廖序东: 现代汉语, 增订六版 (下册), 2017 

Huang & Liao: Nykykiina, täydennetty ja korjattu kuudes laitos 

Teoskokonaisuuden ensimmäinen osa (上册 shangce) käsittelee typologian sekä 

äännejärjestelmän, kun taas referenssikieliopin jälkimmäinen nide keskittyy muun 

muassa lausesyntaksin ja semanttisten kategorioiden kuvailuun kielentutkijoiden ja 

kieltenopettajien tarpeita silmälläpitäen. Teos ei kuitenkaan sisällä mainittavissa 

määrin kielitypologista näkökulmaa eikä viittauksia aiempaan tutkimukseen tai 

lähdeluetteloa. 了-partikkelilla on kirjan mukaan seuraavat merkitykset: 

 verbin tai adjektiivin jälkeen esiintyvä perfektiivisen aspektin tunnus 了 1 , 

joka ilmaisee tapahtuman tai tilan toteutumista (Huang & Liao 2017, 29–30) 
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 muutosta tai uuden tilanteen syntyä väite- ja käskylauseissa ilmaiseva 

modaalipartikkeli 了 2, joka esiintyy lauseen lopussa tai lauseen keskellä 

tauon jälkeen (mts. 32) 

 lauseen syntaktisesti viimeistelevä partikkeli 了 2 (mts. 34) – syytä tämän 

käyttötavan tarpeeseen, tai missä olosuhteissa le-partikkelia on käytettävä 

näin, ei kuitenkaan kerrota. 了-partikkelin vaatii esimerkiksi seuraava lause: 

(12) 他做完作业了 ta zuo wan zuoye le, hän teki läksynsä loppuun (mts. 34) 

Kirjoittajia ei tunnu kiinnostavan le-partikkeliin liittyvien rajoitusten ja semanttisten 

merkitysten syvällinen problematisointi, ja sen sijaan teos listaa melko 

normatiivisesti partikkelin pääasialliset ja muissakin lähteissä yleisimmin mainitut 

roolit hyvin lyhyesti, joskin teoksen useassa osassa mainiten. 

Li & Thompson: Mandarin Chinese, A Functional Reference Grammar, 1981 

Lin ja Thompsonin teos on todennäköisesti le-partikkelin osalta viitatuin 

englanninkielinen referenssikielioppi, joka on toiminut perustana useiden 

myöhempien tutkimusten pohdinnoille. Kirja käsittelee äännejärjestelmästä ja 

typologisesta kuvauksesta alkaen monipuolisesti eri osa-alueita, sekä 

muotolähtöisesti että semanttisten ja funktionaalisten kategorioiden mukaan. 

Viittauksia aiempaan tutkimukseen on melko runsaasti, myös Wang Lin kirjoituksiin. 

Pääasiassa lähteet ovat kuitenkin englanninkielisiä. Le-analyysia on lähes sadan 

sivun verran, sisältäen yli 300 esimerkkilausetta. Tiivistettynä Li ja Thompson 

(1981) näkevät le-partikkelilla seuraavat funktiot ja ominaisuudet: 

 Predikaatin jäljessä le on perfektiivisen aspektin tunnus, jota käytetään 

kuvattaessa semanttisesti rajattuja tilanteita (mts. 185). 

 Lauseen lopussa sen ilmaisema merkitys on jonkin tilanteen näkökulmasta 

ajankohtaisen relevantti asiainlaita (mts. 240).  

o Relevanssi voi ilmetä seuraavissa tilanteissa: tilan muutos, 

virheellisen olettamuksen korjaaminen, edistymisestä ilmoittaminen ja 

lisäksi vuorovaikutuksessa le määrittää seuraavia tapahtumia tai 

vihjaa puheenvuoron loppuneen (mts. 244).  

o Pääosalla näistä mainitaan myös miratiivista ja muuta suulliseen 

vuorovaikutukseen liittyvää merkitystä. 

 Le-partikkelin käytössä on yksilöllisiä eroja, joihin vaikuttavat konteksti ja 

sen tulkinta (mts. 191). 

 Konjunktioiden 为了 wèile, jotakin varten ja 除了 chúle, paitsi kohdalla le-

partikkelin rooli on teoksen mukaan epäselvä (mts. 362). 

Perfektiivinen aspekti tarkoittaa kirjoittajien mukaan sitä, että predikaatin kuvaamaa 

tilannetta tarkastellaan kokonaisuudessaan (toisin kuin aikamuotojen kohdalla) – 
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olennaista ei siis ole kuvatun tilanteen ja puhehetken välinen ajallinen ero (mts. 180–

181). Perfektiivisyys voidaan ilmaista le-partikkelilla tai muilla ’perfektiivisiksi 

tekevillä’ ilmauksilla, kuten rajaavilla adverbiaaleilla (mts. 201, 206).  

Keskeistä on tulkinta siitä, onko tilanne kussakin kontekstissa rajattu vai rajaamaton. 

Predikaatinjälkeisen le-partikkelin käyttö edellyttää tilanteen olevan semanttisesti 

(temporaalisesti, spatiaalisesti tai käsitteellisesti) rajattu, mikä voi toteutua neljällä 

tavalla (mts. 185–186): 

1. kvantifioitu tilanne 

2. määräinen tai spesifi tilanne 

3. rajattu tilanne johtuen verbin semanttisesta merkityksestä 

4. kyseessä on tapahtumaketjun ensimmäinen osa 

Kvantifioitu tilanne viittaa tilanteeseen, jonka laajuus, ajallinen kesto tai määrällinen 

kesto on eksplisiittisesti julkilausuttu, esimerkiksi seuraavasti: 

(13) tā shuì le sān ge zhōngtóu, hän nukkui kolme tuntia (mts. 186) 

(14) Zhāngsān zài bówùguǎn ménkǒu děng Lǐsì, děng le sānshí fēnzhōng,  

Zhangsan odotti Lisiä museon ovella kolmekymmentä minuuttia (mts. 189) 

Jälkimmäisessä esimerkissä predikaatti deng, odottaa esiintyy kahdesti. Kirjoittajien 

mukaan ensimmäisellä kerralla tilanne ei ole rajattu, toisin sanoen tilanne vain 

mainitaan, mutta sitä ei tarkastella kokonaisuutena, joten le-partikkeli tarvitaan vasta 

toisen deng-verbin kohdalla, jolloin aikamäärite rajaa tilanteen. 

Määräinen tai spesifi tilanne on kyseessä silloin, kun suora objekti on tulkittavissa 

määräiseksi substantiivilausekkeeksi: 

(15) wǒ xiǎng chu lai le nèi ge zì, (nyt) se kirjoitusmerkki palautui mieleeni (mts. 193) 

(16) tā wèn wǒ zuótiān wǎnshang zuò le shénme, hän kysyi mitä tein eilen illalla (mts. 

194) 

Jälkimmäisen lauseen kohdalla le-partikkelia käytetään vain jos tilanne tulkitaan 

rajatuksi, esimerkiksi kun sairaanhoitaja pyytää potilasta luettelemaan tarkasti kaikki 

fyysisesti raskaat aktiviteetit edellisillalta. Useimmiten kuitenkin esimerkin kysymys 

esiintynee satunnaisessa jutustelussa, jolloin tilanne on rajaamaton eikä le-partikkelia 

käytetä. (mts. 194.) 
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Monet verbit ovat merkityssisällöltään sellaisia, että niihin sisältyy päätepiste. 

Tällaisia ovat esimerkiksi wàng unohtaa, sǐ kuolla, shuìzháo nukahtaa ja zhà 

räjähtää. (mts. 196–197.) 

Tapahtumaketjun ensimmäinen tapahtuma tulkitaan rajatuksi, koska se toimii ehtona 

seuraavan tapahtuman toteutumiselle. Tällöin yhdyslauseen ensimmäinen osa voi 

olla sellainenkin, jota ei voi pitää kieliopillisena ja semanttisesti ehjänä itsenäisenä 

lauseena:  

(17) * wǒ hē le chá, join teetä (mts. 200) 

Esimerkin suorana objektina toimiva substantiivilauseke chá, tee ei ole 

tarkoitteeltaan rajattu, vaan epäspesifi eli ei-viittaava (ks. VISK § 1406). 

Yhdyslauseen ensimmäisenä lauseena se kuitenkin on semanttisesti eheä, sillä 

jälkimmäisen lauseen kuvaama tapahtuma tapahtuu vasta ensimmäisen toteuduttua, 

esimerkiksi seuraavasti: wǒ hē le chá jiù chī fàn, sitten kun olen juonut teen, syön.  

Toinen vaihtoehto on käyttää klassifikaattoria eli mittasanaa: wǒ hē le yì bēi chá, join 

kupin teetä, jolloin substantiivilauseke on rajattu (ks. mts. 189). Tällöin ilmaisu voi 

toimia semanttisesti itsenäisenä lauseena, koska kuulijalle ei vihjata, että tapahtuman 

kuvaus (eli mitä teen juomisesta seuraa tai mihin se liittyy) jatkuisi (ks. mts. 191, 

283). 

Teoksen heikkoutena on pidettävä sitä, että mukana on kymmeniä esimerkkejä, jotka 

toimisivat kyseisten esimerkkien kontekstissa myös ilman le-partikkelia. Muutamien 

harvojen esimerkkilauseiden kohdalla tämä on huomioitu, mutta useimmiten tilanteet 

esitetään le-partikkelia vaativina. Uskottavaa selitystä vaille jäävät myös partikkelin 

käyttämisen tai käyttämättä jättämisen syyt erilaisissa kielto- ja käskylauseissa. 

Molemmista edellä mainituista puutteista esimerkki seuraavassa: 

(18) bié pèng le lúzi, älä koske hellaan (mts. 212) 

Li ja Thompson selittävät lauseen vaativan le-partikkelia, koska kyseessä on varoitus 

– toisin sanoen, vaikka kuumaan hellaan koskemisen seurauksia ei lausuta ääneen, 

ovat ne kuitenkin kaikille itsestään selvät. Kyse on siis tapahtumaketjun 

ensimmäisestä tapahtumasta. (mts. 212.) Todellisuudessa kuitenkin myös bié pèng 

lúzi toimii vastaavanlaisena varoituksena, eivätkä juuri bie-kieltosanan omaavat 
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imperatiivit todellisuudessa ole sellaisia erikoistapauksia minä kirjoittajat ne jostain 

syystä haluavat esittää. Esimerkiksi bu yao, älä -kieltolauseita teos ei mainitse 

lainkaan, vaikka muutoin le-partikkeli ja imperatiivi käsitellään kattavasti. 

Lauseenloppuinen le-partikkeli merkitsee kirjoittajien mukaan sanotulla olevan 

erityistä ajankohtaista relevanssia jonkin tietyn tilanteen näkökulmasta katsottuna 

(mts. 240). Tämä on jokseenkin sama kuin perfektin määritelmä (ainakin kun 

viitataan menneeseen tai menneisyydessä alkaneeseen tapahtumaan), mutta teoksen 

kielitieteellisestä otteesta huolimatta kirjoittajat eivät edes mainitse perfektiä 

käsitteenä. Joka tapauksessa lähempi tarkastelu osoittaa, että ainakin tietyissä 

tilanteissa kyse on eri asiasta. 

Seuraavassa arvioidaan Lin ja Thompsonin näkemyksiä viidestä tilannetyypistä, 

joissa le-partikkelilla merkitään sitä, että tilanne on ajankohtaisen relevantti tietyn 

tilanteen kontekstissa. 

 tilan muutos – laajasti ymmärretty käsite, jota venytetään kattamaan myös 

esimerkiksi subjektiivinen muutos (havainnointi tai ymmärtäminen): 

(19) wǒ lèi le, minua väsyttää (minä-väsynyt-le) (mts. 247) 

(20) (eläintarhassa vieraileva kolmevuotias lapsi huomaa papukaijan)  

zhèi shì yīngwǔ le! tämä on papukaija! (mts. 259) 

(21) (A kysyy onko B:llä tietyn ravintolan puhelinnumeroa) 

(B selaa muistivihkoaan ja löytää numeron): yǒu le, yǒu le, on, on (mts. 249) 

(22) a. wǒ yào qù, minä menen (aikomuksen ilmoittaminen) 

b. wǒ yào qù le, minä menen nyt (joten pidä kiirettä jos haluat mukaan) (mts. 246) 

Ensimmäisen esimerkkilauseen kohdalla on helppo yhtyä näkemykseen, jonka 

mukaan le-partikkeli ilmaisee muutosta: en äsken ollut väsynyt, mutta nyt olen. 

Muiden esimerkkien kohdalla herää kuitenkin kysymys, kuinka yksiselitteisesti le 

viestii juuri muutoksesta. Papukaijan havaitsemisen kohdalla näin vielä voisi olla, 

ainakin jos lapsi näkee papukaijan ensimmäistä kertaa ja oppii vasta nyt yhdistämään 

eläinkirjojen papukaijan reaalimaailman ilmiöön – hänelle kyse on subjektiivisesti 

ajatellen muutoksesta tai havaintojen kautta oppimisesta. Samoin voi ajatella 

tapauksesta, jossa puhelinnumeron löytäminen nähdään muutoksena tilasta, jossa 

numeroa ei ollut, tilaan jossa numero oli löydetty. Sen sijaan viimeisessä esimerkissä 

a-kohtakin selvästi ilmaisee muutosta, sillä verbi qù, mennä viestii sitä jo 
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semanttisesti. Toisin sanoen, on vaikea nähdä vasta le-partikkelin tuovan ilmaisuun 

ajatuksen muutoksesta, vaikka a- ja b-kohdilla selvä painotusero onkin. 

Muutoksen sijaan vaihtoehtoinen selitys voisi liittyä partikkelin funktioon 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kuten myös osassa seuraavista Lin ja Thompsonin 

kuvaamissa lauseenloppuisen le-partikkelin sisältävistä tilanteista. 

Lauseenloppuiseen le-partikkeliin liittyvistä viidestä kategoriasta loput neljä 

analysoidaan seuraavassa kootusti, sillä niillä voidaan nähdä yhtenäisyyksiä, ja 

toisaalta yksittäisinä kategorioina ne edustavat melko kapeita semanttisia alueita. 

Ensin on kuitenkin tarpeen konkretisoida kategoriat kirjan esimerkkien kautta. 

 virheellisen olettamuksen korjaaminen: 

(23) (ärsyyntynyt äiti lapselleen, joka kieltäytyy koskemasta omaan juomaansa ja haluaa 

juoda samaa mitä aikuisetkin) yíyàng de le, se on samaa (mts. 264) 

 edistymisestä ilmoittaminen: 

(24) tā yòu chōuyān le, hän on alkanut taas polttaa (mts. 272) 

 seuraavien tapahtumien määrittäminen – relevanssi seuraavan tapahtuman 

kannalta: 

(25) wǒmen gāi zǒu le, meidän pitää lähteä (joten ota takkisi) (mts. 281) 

 signaali puheenvuoron loppumisesta ja sanotun uutisarvoiseksi 

merkitseminen: 

(26) wǒ chī de tài bǎo le, kylläpäs olenkin täynnä (mts. 283) 

(27) xuéfèi tài guì le! lukukausimaksut ovat todellakin liian korkeita! (mts. 284) 

Siinä missä kirjoittajat näkivät muutoksen kategoriaan kuuluvaksi myös 

subjektiivisen havaitsemisen puhujan näkökulmasta katsottuna, voidaan virheellisen 

olettamuksen korjaamisessa väittää kyseen olevan samasta asiasta, mutta viestin 

vastaanottajan näkökulmasta. Sama on muiden esiteltyjen kontekstien kohdalla – ne 

kaikki voitaisiin tulkita paitsi muutokseksi ja suullisessa vuorovaikutuksessa myös 

miratiivisiksi ilmaisuiksi, joilla ilmoitetaan sanotulla olevan uutisarvoa joko puhujan 

tai kuulijan kannalta.  

Edistyminen (esimerkissä tupakoinnin aloittaminen uudelleen) on jo terminä lähellä 

muutosta, ja myös ilmaisu ’pitää lähteä’ sisältää jo lähtökohtaisesti muutoksen idean, 
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samoin itsensä täyteen syöminen on muutosta ja sitä koskevan tiedon tarjoaminen 

kysymättä miratiivinen ilmaisu, kuten myös lukukausimaksujen kalleuden päivittely. 

Eri käyttökonteksteissa esiintyvien ilmausten semanttisen kentän jakaminen 

kategorioihin riippuu pitkälti tutkijoiden tekemistä subjektiivisista valinnoista ja 

näkökulmasta, kuten myös Lin ja Thompsonin paikoitellen varsin kapeisiin ja 

yksityiskohtaisiin kategorioihin ilmaisutyypit jakavasta jaottelusta huomataan. 

Toisaalta heidän teoksensa lukeutuu kiinantutkimuksen pioneeritöihin, joten 

myöhempien tutkijoiden on ollut helpompi ottaa heidän työnsä lähtökohdaksi ja 

jäsentää uudelleen myös merkityskategorioita. Joka tapauksessa Lin ja Thompsonin 

kategorioissa on nähtävissä paitsi selviä keskinäisiä päällekkäisyyksiä, myös 

kauttaaltaan miratiivisuutta – vaikka he itse eivät tätä termiä käytä. Myös kirjoittajat 

(mts. 242) näkevät kuitenkin yhtäläisyyksiä kategorioiden välillä siinä mielessä, että 

konteksti vaikuttaa vahvasti tulkintaan siitä, mikä on relevanttia.  

Huomionarvoista on myös heidän havaintonsa siitä, että lauseenloppuinen le on 

tärkeä vuorovaikutuksellinen elementti: se viestittää, että puhujan puheenvuoro on 

päättynyt, ja kuulija voi nyt halutessaan sanoa jotain (mts. 288). Le on toisinaan 

merkki myös affektiivisesta asennoitumisesta: Lin ja Thompsonin (mts. 274) mukaan 

le-partikkeli tuo kysymyslauseisiin ystävällisemmän ja suurempaa huolenpitoa 

osoittavan sävyn, kuten seuraavassa: 

(28) a. nǐ jǐ suì? kuinka vanha olet? 

a. nǐ jǐ suì le? kuinkas vanha olet nyt? (mts. 274) 

(29) a nǐ lèi le, nǐ kěyǐ qù shuì, koska kerran olet väsynyt, mene sitten nukkumaan 

b. nǐ lèi le, nǐ kěyǐ qù shuì le, koska kerran olet väsynyt, voit toki mennä jo 

nukkumaan (mts. 276) 

Esimerkkien a-kohdat kuulostavat välinpitämättömän virallisilta ja jopa kylmiltä, 

jälkimmäinen lähes käskyltä. B-versioiden sävy sen sijaan on tuttavallisempi ja 

huolehtivaisempi. 

Wiedenhof: A Grammar of Mandarin Chinese, 2015 

Teoksen kohdeyleisöä ovat sekä maallikot että kielentutkijat – kirjoittaja käyttää 

kuitenkin kielitieteellisesti täsmällistä käsitteistöä ja perustaa teoksen rakenteen 

kiinan kielen kannalta olennaisiin kategorioihin englannin kieliopin mukaisen 

jaottelun sijaan (ks. Wiedenhof 2015, xxii). Wiedenhof hyödyntää kirjassaan 
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puhekorpusta ja pyrkii huomioimaan laajan kiinankielisen kielialueen 

monimuotoisuuden, muun muassa taiwanin- ja pekinginmandariinin eroja 

havainnoiden. Mukana on myös vahva kielitypologinen katsaus ja monet laajoille 

referenssikieliopeille tyypilliset kategoriat äännejärjestelmän kuvauksesta lähtien. 

Aiempaa tutkimusta huomioidaan kattavasti käyttäen sekä kiinan- että 

englanninkielisiä kiinantutkimuksen ja muun kielitieteen lähteitä. Tämän tutkielman 

aineistosta lähdeluettelo sisältää Lin ja Thompsonin (1981) kieliopin sekä Yipin ja 

Rimmingtonin kirjan aiemman version vuodelta 1997. Wiedenhof tulkitsee le-

partikkelin seuraavasti: 

 Le on perfektiivisen aspektin tunnus, riippumatta partikkelin sijainnista 

lauseessa – merkityserot juontuvat siitä, kuinka moneen edeltävään 

lauseenjäseneen le-partikkelin tulkitaan vaikuttavan: ainoastaan edelliseen vai 

koko virkkeeseen (Wiedenhof 2015, 220, 222). Le-partikkelin merkitsemä 

temporaalinen raja painottaa siis joko predikaatin ilmaisemaa asiaa tai koko 

lauseen sisältöä. 

 Le-partikkelin esiintyessä sekä predikaatin jäljessä että lauseen lopussa, on 

kyseessä kaksinkertainen perfektiivisyys (mts. 226), joka useimmiten 

ilmaisee, että tietty tapahtuma on alkanut menneisyydessä ja jatkuu yhä. 

 Wiedenhof tarjoaa le-partikkelin merkitsemälle rajalle temporaalisuuden 

ohella myös vaihtoehtoisen, modaalisen tulkinnan, jolloin le ilmaisee 

yllätyksellisyyttä, ja lisäksi sitä voidaan käyttää asioiden luettelointiin a-

partikkelin tavoin (ks. mts. 227). 

Le-partikkelin merkitsemä semanttinen raja ilmenee esimerkistä, jossa le esiintyy 

joko predikaatinjälkeisenä tai lauseenloppuisena: 

(30) a. hē le liǎng bēi chá, joimme kaksi kuppia teetä 

b. hē liǎng bēi chá le, joimme kaksi kuppia teetä (mts. 225) 

A-kohta painottaa sitä, että juotiin ja nimenomaan kaksi kupillista, kun taas b-

kohdassa perfektiivisyys ei liity juodun teen määrään, vaan tapahtumaa ’kahden 

teekupillisen juominen’ tarkastellaan kokonaisuutena, esimerkiksi sosiaalisena 

toimintona. Tällöin käännös voisi olla myös muodossa kävimme muutamalla 

teekupillisella (mts. 225). 

Wiedenhofin (mts. 220) mukaan aspekti ja modaalisuus liittyvät usein toisiinsa, 

kuten seuraavassa esimerkissä, jossa ilmaistaan sekä muutosta että yllätyksellisyyttä 

eli miratiivisuutta, vaikkei hänkään käytä jälkimmäistä termiä. 

(31) shuǐ kāi le, katos, vesi kiehuu jo (mts. 220) 
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Huang & Shi: A Reference Grammar of Chinese, 2016 

Kuten Wiedenhof, myös Huangin ja Shin toimittama teos viittaa Lin ja Thompsonin 

(1981) teokseen sekä Yipin ja Rimmingtonin aiempaan julkaisuun. Muut lähteet ovat 

kiinan- ja englanninkielisiä. Englannin kieliopin deskriptiivisen kuvauksen perinteen 

mukaan organisoitu usean kirjoittajan artikkeleista koostuva kirja on monipuolinen ja 

pitkälti referenssikieliopin tunnukset täyttävä, mutta hieman epäyhtenäinen – 

esimerkiksi aspekti esitellään kahteen kertaan jokseenkin samasta näkökulmasta. 

Kirjan havainnot perustuvat tekijöiden omaan korpukseen, joka on vapaasti saatavilla 

osoitteessa http://crg.cbs.polyu.edu.hk (ks. Huang & Shi 2016, xvi). Teoksessa 

esitetään le-partikkelille seuraavat funktiot: 

 Verbiin liitettävä perfektiivisen aspektin tunnus 了 1 ilmaisee toiminnan 

loppuun saattamista viittaushetken näkökulmasta tarkasteltuna (Shi & Huang 

2016, 34). Toisaalta tilaa kuvaavien predikaattien (tilaverbit, esimerkiksi 知

道 zhidao, tietää ja adjektiivipredikaatit) kohdalla 了 1 kuvaillaan (Tang 

2016, 119) kuten 了 2 myöhempänä: myös 了 1 ilmaisee uuden tilan 

toteutumista eli alkamista: 

(32) 他的朋友知道了这件事 tā de péngyǒu zhīdàole zhè jiàn shì  

hänen ystävänsä ovat saaneet selville tämän asian (mts. 119) 

(33) 虽然胖了点，但依稀还是当年的杰利 suīrán pàngle diǎn, dàn yīxī háishì dāngnián 

de Jiélì, vaikka hän on lihonut hieman, tuntuu hän silti samalta vanhalta Jerryltä 

(mts. 119) 

 Edellä kuvattu väite (”了 1 ilmaisee toiminnan loppuun saattamista”) osittain 

kumotaan toisaalla samassa teoksessa: Tang (2016, 120) tarkentaa, että 了 voi 

esiintyä predikaatin jäljessä silloinkin, kun verbin ilmaisema toiminta 

(esimerkiksi 找 zhǎo, etsiä) ei ole vielä päättynyt, kuten seuraavan 

yhdyslauseen ensimmäisessä lauseessa: 

(34) 找了好几天，都没有找到，后来他们找到一座山上，发现国王已经饿死在那了
zhǎo le hǎo jǐ tiān, dōu méiyǒu zhǎodào, hòulái tāmen zhǎodào yīzuò shānshàng, 

fāxiàn guówáng yǐjīng èsǐ zài nà le, he etsivät päiväkausia löytämättä, mutta lopulta 

he löysivät kukkulan, jonne kuningas oli kuollut nälkään (mts. 120) 

 Lauseenloppuinen 了 2 ilmaisee uuden tilan toteumista (Shi & Huang 2016, 

34), mutta ei perfektiivisyyttä eikä se ole semanttisesti tai funktionaalisesti 

varsinaisessa suhteessa predikaattiin, vaan tarkastelee koko lauseen 

kuvaamaa tilannetta ja painottaa tilanteen muuttumista tai uuden tilanteen 

toteutumista sekä uutisarvoa ja tilanteen relevanttiutta viitehetken 

näkökulmasta (Tang 2016, 123). 

 把 bǎ-lauserakenteessa (jossa painotetaan objektia siirtämällä suora objekti 

predikaatin edelle) esiintyy usein perfektiivisen aspektin tunnus 了 – paitsi 
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imperatiivissa (Chappell & Shi 2016, 454). Syytä tähän teos ei kuitenkaan 

pohdi. 

Teos ei vaikuta varsinaisesti pyrkivän kokonaiskuvan muodostamiseen le-

partikkelista, vaikka sitä käsitellään peräti viidessä artikkelissa yhteensä seitsemän 

eri kirjoittajan voimin. 

Yip & Rimmington: Chinese, An Essential Grammar (3rd edition), 2021 

Eräs viitatuimmista kiinan kielen referenssikieliopeista on suunnattu sekä 

laajemmalle yleisölle että kielitieteilijöille ja sisältää sekä syntaktisia että semanttisia 

kategorioita, huomioiden myös lausetasoa laajemman kontekstin vaikutuksen 

kielenkäyttöön. Pääpaino kirjassa on kuitenkin lauseopin ilmiöissä, ja kielitypologia 

sekä äänne- ja kirjoitusjärjestelmä jäävät vähemmälle huomiolle. Lähdeluetteloa 

julkaisussa ei ole, eikä aiempiin tutkimuksiin viitata. Le-partikkelista esitetään 

seuraavat havainnot: 

 Predikaatin jäljessä 了 on toiminnan loppuun saattamista kuvaava 

aspektipartikkeli (Yip & Rimmington 2021, 65) – termiä perfektiivinen 

aspekti ei kuitenkaan käytetä, eikä aspektityyppejä kuvata tarkemmin. 

 Adjektiivin kanssa suffiksi 了 muodostaa adjektiivipredikaatin eli tilaverbin: 

(35) 天黑了 tiān hēi le, tuli pimeää (taivas-pimeä-le) (mts. 73) 

 Lauseenloppuisena le kuvaa muutosta, odotustenvastaisuutta tai tietyn pisteen 

saavuttamista, jolloin partikkelin käyttäjä ilmaisee etenkin suullisessa 

vuorovaikutuksessa innokkuuttaan tai sitoutumistaan (mts. 152). 

 Lauseenloppuinen le voidaan tulkita myös siten, että se muuntaa subjekti–

predikaatti-rakenteen topiikki–kommenttilauseeksi, jossa predikaattilauseke 

kommentoi topiikkia eli puheenaihetta (mts. 182): 

(36) a. 弟弟吃鱼了 dìdi chī yú le, pikkuveljeni on alkanut syödä kalaa 

b. 别人都离开了 biérén dōu líkāi le, kaikki muut lähtivät jo (mts. 182) 

Tässä yhteydessä näyttäisi olevan kyse lähinnä siitä, että kirjoittajat ovat tulkinneet 

le-partikkelin roolin eri näkökulmasta kuin useimmat muut tutkijat, ei niinkään 

merkittävästä ’uudesta’ le-partikkelin funktiosta. Edellä a-kohdan voisi yhtä hyvin 

tulkita muutoksen ilmaisemiseksi ja b-kohdan perfektiiviseksi aspektiksi. 

Tämä ja muut teokset mainitsevat lukuisia semanttisia ja syntaktisia rajoitteita, 

jolloin le-partikkelia ei voi käyttää. Yip ja Rimmington (mts. 159) kuitenkin 

huomauttavat, että tietyissä tilanteissa nämä yleisimmissä konteksteissa pätevät 
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rajoitukset voi jättää huomiotta, joten le-partikkelin voi liittää lähes mihin tahansa 

lauseeseen esimerkiksi ilmaistaessa muutosta aiempaan tilaan. Seuraavassa 

esimerkki le-partikkelin liittämisestä habituaalista eli toistuvaa tekemistä kuvaavaan 

lauseeseen: 

(37) 我天天洗澡了 wǒ tiāntiān xǐzǎo le, olen alkanut peseytyä päivittäin (mts. 159) 

5.2 Yhteenveto kielioppien le-tulkinnoista 

Tutkielman kiinankieliset lähteet eivät viittaa lainkaan muunkielisiin teoksiin. Sama 

ilmiö esiintyi myös lähes kaikissa niissä kiinankielisissä lähteissä, joita ei valittu 

kirjallisuuskatsaukseen. Englanninkieliset kieliopit sen sijaan viittaavat sekä kiinan- 

että englanninkielisiin aiempiin tutkimuksiin. 

Kiinankieliset teokset antavat melko selkeän (tai yksioikoisen, näkökulmasta 

riippuen) kuvan le-partikkelin funktioista: se toimii perfektiivisen aspektin 

tunnuksena ja modaalipartikkelina. Selkeys tosin loppuu siinä vaiheessa, kun teokset 

paneutuvat partikkelin käytön syntaktisiin ja semanttisiin rajoituksiin, jotka eivät 

lähteiden perusteella näytä seuraavan mitään täysin yhtenäistä johtolankaa. Samoin 

on lauseenloppuisen modaalipartikkelin kohdalla: teokset eivät edes juurikaan 

määrittele minkälaista modaliteettia le ilmaisee, paitsi muutosta – epäselväksi 

kuitenkin jää, millä tavoin ylipäätään pelkkä muutoksesta viestiminen voisi ilmaista 

jotain modaliteetin lajia. 

Kiinalaiset kieliopit problematisoivat le-partikkelin käyttöä lähes yksinomaan sen 

syntaksin kannalta, esimerkiksi sitä, miten objekti ja verbityypit vaikuttavat 

partikkelin käytön pakollisuuteen tai mahdottomuuteen eri käyttökonteksteissa. 

Kiinankielisissä kieliopeissa sivuutetaan se, että toisinaan partikkelin käyttö ei ole 

pakollista tai mahdotonta, vaan valinnaista – englanninkielisissä lähteissä tämä 

kuitenkin tulee lyhyesti mainituksi (ks. Yip & Rimmington 2021, 133). 

Englanninkielisissä kieliopeissa esiintyy runsaammin vertailevaa tutkimusotetta: 

kiinan kieltä suhteutetaan enemmän kielitypologisessa mielessä muihin kieliin ja le-

partikkelin analysoinnin yhteydessä huomioidaan myös aiempaa tutkimusta. 

Englanninkielisissäkään teoksissa tosin syntaktisten ja semanttisten rajoitusten 

kuvaus ei näytä muodostavan selkeää kokonaisuutta, vaan sen sijaan eri lähteissä 
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tuntuu olevan vaihtelevantasoisia ja toisinaan jopa hajanaisilta vaikuttavia huomioita 

rajoituksista – mutta myös siitä, että lauseenloppuisen le-partikkelin kohdalla niitä ei 

itse asiassa ole, kun kaikki mahdolliset kielenkäyttökontekstit huomioidaan (ks. Yip 

& Rimmington 2021, 159).  

Kaikki kieliopit ottavat kantaa le-partikkelin erilaisiin käyttötapoihin, mutta osassa 

partikkelin ydinfunktioiden ja merkitysten pohtiminen jää taka-alalle, kun kirjoittajat 

uppoutuvat syvälle syntaktisten rajoitteiden kuvaukseen. Osa teoksista analysoi le-

partikkelin roolia pääasiassa lausetasolla, kun taas toiset huomioivat laajemman 

kontekstin ja yksilöllisen tulkinnan vaikutuksen partikkelin käyttöön. 

Kokonaisuutena kahdeksassa kielioppiteoksessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, 

ovatko predikaatinjälkeinen ja lauseenloppuinen le itse asiassa sama vai kaksi eri 

partikkelia. Yhtenäistä linjaa ei näytä olevan senkään suhteen, kuvaako 

predikaatinjälkeinen le (了 1) ainoastaan loppuun asti toteutunutta toimintaa tai 

tapahtumaa vai myös sen ilmenemistä tai alkamista. Lauseenloppuinen le (了 2) 

puolestaan ilmaisee useimpien kielioppien mukaan muutosta, tosin osan mukaan 

myös 了 1 omaa saman roolin. 

Le-partikkelin käyttöön ei siis näytä olevan yhtä tai kahta kaikenkattavaa syntaktista 

tai semanttista sääntöä, jotka pätevät kaikissa käyttökonteksteissa. Yhteenvetona 

voidaan kuitenkin todeta, että kielioppien yleisimmät havainnot johtopäätöksineen 

ovat seuraavat: 

 了 voi esiintyä predikaatin jäljessä lauseen keskellä (了 1), lauseen lopussa 

(了 2) tai molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Vaikka kaikki lähteet eivät tee 

yhtä selvärajaista 了 1 –了 2 -jakoa, nähtiin partikkelin sijainnin useimmiten 

vaikuttavan merkitystulkintaan, pääasiassa sen suhteen painotetaanko:  

o predikaatti-ilmaisua (perfektiivinen aspekti: päätepisteellinen eli 

loppuunsaatettu ja joidenkin lähteiden mukaan myös toteutunut 

tapahtuma) (了 1) 

o koko lausekokonaisuutta ja sen tuomaa muutosta tai uuden tilan 

ilmenemistä (了 2) 

 了 2 kuvattiin myös seuraavasti:  

o jonkin tilanteen näkökulmasta relevantti asiainlaita (käyttämättä 

kuitenkaan käsitettä perfekti tässä yhteydessä) 

o 了 2 saa useassa lähteessä nimityksen modaalipartikkeli, mutta sen 

ilmaisemasta modaalisuuden lajista oli vain yksi eksplisiittinen 

maininta (Wang 2014, 179) ja sekin hyvin laveasti määriteltynä. 
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o Lisäksi innokkuuden, kiinnostuksen ja sitoutumisen ilmaisua le-

partikkelin avulla (ks. Yip & Rimmington 2021, 152) ja kysymysten 

sävyn pehmentämistä ystävällisempään suuntaan (Li & Thompson 

1981, 274) voidaan pitää affektiivisena asennoitumisena tai 

modaalisena funktiona, vaikkei lähteissä käytetty kyseisiä termejä.  

o Suullisessa vuorovaikutuksessa 了 2 voi viestiä puheenvuoron 

päättyvän tai kuvata yllätyksellisyyttä eli miratiivisuutta (mts. 152; 

Wiedenhof 2015, 227), vaikkei myöskään termiä miratiivisuus 

käytetty. 

o 了 2 voi muuntaa subjekti–predikaatti-lause topiikki–kommentti-

lauseeksi (Yip & Rimmington 2021, 182). 

 yksittäisiä mainintoja tehtiin myös seuraavista: verbikomplementin 掉 diao 

korvaaminen merkityksessä hankkiutua eroon (Lü 1999, 357) ja samaan 

luokkaan kuuluvien asioiden luettelointi (mts. 358; Wiedenhof 2015, 227) 

 semanttisia ja syntaktisia rajoituksia partikkelin käytölle mainittiin runsaasti – 

mutta toisaalta osoitettiin (Yip & Rimmington 2021, 159) myös, etteivät ne 

päde kaikissa konteksteissa 

 partikkelin funktiot ja ilmaisujen merkitykset ovat osittain riippuvaisia 

lausetasoa laajemmasta ja verbaalisen sisällön ulkopuolisesta kontekstista – 

joskus monet tulkinnat ovat samanaikaisesti mahdollisia. 

5.3 Le-partikkelin merkitykset muissa lähteissä 

Seuraavassa käsitellään ensin lyhyesti kunkin artikkelin ja kahden kirjan le-

analyysiin tuoma näkökulma ja samalla huomioidaan, miten artikkelien ja kirjojen 

näkemykset ja niiden käyttämät termit suhteutuvat kielioppien vastaaviin. Lopuksi 

tehdään kokoava synteesi molemmista lähdetyypeistä. 

Aineistoa ei käsitellä aakkos- tai kronologisessa järjestyksessä, vaan ryhmiteltynä 

niiden analyyttisten näkökulmien mukaan – esimerkiksi Lu ja Su (2009) ottavat 

kantaa Bergin ja Wun (2006) näkemyksiin, ja myös Chang (2009) ja Fang (2018) 

käsittelevät evaluoivia ja vuorovaikutuksellisia kielenpiirteitä. 

Zhu: Chinese Aspectual Particle Le, A Comprehensive Guide 

汉语动态助词“了”: 一了百了, 2019 

Yli 200-sivuinen le-opas on kirjoitettu melko yleistajuisesti, mutta silti 

kielitieteellisiä termejä, kuten aspekti ja modaliteetti, käyttäen. Zhu ottaa kantaa 

myös aiempaan tutkimukseen ja monin paikoin vertailee kiinaa ja englantia 

kielitypologisesta näkökulmasta. Esimerkkilauseita kirjassa on karkeasti arvioiden 

jopa toista tuhatta. Kontekstin merkitys le-tulkinnassa on huomioitu sekä suullisessa 

että kirjallisessa vuorovaikutuksessa, tosin jälkimmäisen osalta selvästi kattavammin. 
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Teoksessa tehdään myös pintapuolinen katsaus sekä le-partikkelin etymologiaan että 

muiden tutkijoiden näkemyksiin, myös tässä tutkielmassa esiteltyjen Wang Lin ja Lü 

Shuxiangin kirjoituksiin (ks. Zhu 2019, 2). 

Zhun näkemys le-partikkelin ilmaisemista aspekteista eroaa muista lähteistä, joskin 

lähinnä nimellisesti, sillä vaikka hänen mukaansa 了 2 on transformatiivisen aspektin 

tunnus, tarkoittaa se sitä, että tällöin le ilmaisee tilan muutosta (mts. 6). Käytännössä 

Zhun tulkinta on siis sama kuin lähteissä, jotka nimeävät lauseenloppuisen le-

partikkelin modaalipartikkeliksi. Samaa on myös se, että predikaatinjälkeinen le 

nähdään perfektiivisen aspektin tunnuksena. Zhun määritelmä perfektiiviselle 

aspektille on loppuunsaatettu tai tapahtunut (occurred) toiminta (mts. 6). 

Zhun mukaan (mts. 8) 了 2 on paitsi aspektin tunnus, samanaikaisesti myös 

modaalipartikkeli, joka kykenee ilmaisemaan monenlaista suhtautumista sanottuun. 

Kirjoittaja pohtiikin muita lähteitä monipuolisemmin erilaisia emootioita ja asenteita, 

joita le-ilmaisut voivat viestiä. Se, millaista suhtautumista 了 2 viestii, riippuu Zhun 

mukaan (mts. 10–11, 130) kontekstista ja siitä, miten asiat sanotaan, mikä viitannee 

prosodisiin seikkoihin. Le ei siis itsessään sisällä mihinkään tiettyyn modaliteetin 

lajiin liittyvää merkitystä. Le voi esimerkiksi pehmentää äänensävyä eli saada 

ilmaisun kuulostamaan lempeämmältä tai vähemmän kriittiseltä tai vahvistaa 

ilmaisun affektiivista tai huolehtivaa sävyä (mts. 131). Vaikka Zhu käyttää edellä 

mainituissa yhteyksissä ainoastaan termiä modaalipartikkeli, tämän tutkielman 

luvussa 3.2 esitettyihin määritelmiin suhtautettuna monet Zhun kuvaamista 

funktioista, kuten le-partikkelin käyttö lohdutettaessa (mts. 133) tai täyttymyksen ja 

ilon merkkinä (mts. 138), osuvat myös affektiivisen asennoitumisen määritelmään. 

Samalla on kuitenkin luonnollisesti muistettava, että kyseessä ovat läheiset käsitteet. 

Seuraavissa esimerkeissä le tekee suorasta käskystä vähemmän jyrkän ja viestii 

yllättyneisyyttä tai epäuskoa: 

(38) 起床了，别误了校车 qǐchuáng le, bié wùle xiàochē  

herätys, älä myöhästy koulubussista (mts. 131) 

(39) 会叫的狗咬人了！huì jiào de gǒu yǎo rén le! haukkuva koira puri! (mts. 137) 

Zhun näkemys yllätyksellisyyden ilmaisusta on linjassa useiden muiden lähteiden 

kanssa. Hän ei kuitenkaan käytä termiä miratiivisuus. 
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Perfektiivistä aspektia ilmaistessaan 了 1 ei voi esiintyä kieltolauseessa, mutta 

toimiessaan resultatiivisena komplementtina merkityksessä 掉 diào, hankkiutua 

eroon asia on toisin (mts. 7). Tällöin 了 1  voi kuvata myös toteutumatonta 

tapahtumaa: 

(40) 在鸿门宴上，项羽没杀了刘邦，结果放虎归山 

zài Hóngményàn shang, Xiàng Yǔ méi shāle Liú Bāng, jiéguǒ fànghǔ-guīshān 

Hongmenin juhlaillallisella Xiang Yu ei tappanut Liu Bangia, vaan ’antoi tiikerin 

palata takaisin vuorille’ (eli tuli kylväneeksi tulevan tuhonsa siemenet) (mts. 7) 

(41) 她想扔了那些旧情书 tā xiǎng rēngle nàxiē jiù qíngshū  

hän ajatteli heittää menemään ne vanhat rakkauskirjeet (mts. 20) 

Lisäksi teoksessa (mts. 9) tuodaan esille muissakin lähteissä esitelty funktio, jossa 了

viestittää diskurssin päättymistä. Zhu kuitenkin käsittelee tässä yhteydessä ainoastaan 

kirjallista ilmaisua siteeraten useiden lauseiden mittaisia katkelmia kaunokirjallisista 

teoksista. 

Teoksen ansioksi on luettava myös tutkielma-aineiston kattavin analyysi tilanteista, 

joissa le-partikkelin käyttö on valinnaista, esimerkiksi kirjallisena tyylikeinona, kun 

tekstiin halutaan tietynlainen sävy, on tarpeen korostaa jotain seikkaa (mts. 75) tai 

tiivistetään ilmaisua nopeatahtisemmaksi (mts. 76). 了 1 voidaan jättää pois muun 

muassa seuraavissa tilanteissa: 

 kun predikaattia määrittää resultatiivinen tai suunnan komplementti ja 

objektilause on tarkoitteeltaan rajattu: 

(42) 考试时他看错（了）一道题 kǎoshì shí tā kàncuò (le) yí dào tí  

hän luki väärin erään koekysymyksen (mts. 58) 

 lauseessa on sekä epäsuora objekti että suora objekti, joka on tarkoitteeltaan 

rajattu, ja lause ilmaisee antamista: 

(43) 她告诉（了）我一条非常重要的信息 tā gàosu (le) wǒ yì tiáo fēicháng zhòngyào 

de xìnxī, hän kertoi minulle erittäin tärkeän uutisen (mts. 60) 

 seriaaliverbirakenteissa 

(44) 他开（了）门看了我一眼 tā kāi (le) mén kànle wǒ yì yǎn.  

hän avasi oven ja loi katseensa minuun (mts. 62) 

Monet etenkin suullisessa vuorovaikutuksessa usein esiintyvät le-partikkelin 

sisältävät fraasit, kuten 罢了 bàle, 算了 suànle, 好了 hǎole ja 行了 xíngle, Zhu 
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luokittelee pitkälti leksikalisoituneiksi fraaseiksi (mts. 10, 189). Kyseisten ilmaisujen 

osana 了 ei omanne samanlaista funktiota kuin itsenäisenä partikkelina, minkä 

vuoksi niiden tarkempi analysointi ei kuulu tutkielman aiherajauksen piiriin. 

Chen: Ambiguity of Le in Chinese: The perfective as well as imperfective 

(Journal of Chinese Linguistics, 2009) 

Chen kiinnittää huomiota le-partikkelin monitulkintaisuuteen: vaikka sitä on 

useimmiten pidetty puhtaasti perfektiivisen aspektin tunnuksena, ovat myös 

imperfektiiviset tulkinnat usein mahdollisia ja hänen mukaansa (Chen 2009, 109) 

joskus jopa ainoa tulkintavaihtoehto. 

Journal of Chinese Linguistics -lehden vertaisarvioinnin taso herättää kuitenkin 

epäilyksiä, sillä artikkelin kiinankielisissä ilmaisuissa pinyin on usein väärin, vaikka 

joissain tavuissa on kenties ollut tarkoitus noudattaa jotain muuta 

romanisointijärjestelmää kuin Hanyu pinyin – siinä kuitenkaan onnistumatta (ks. mts. 

109: yiu yong, 121: ta zha yien le tai 123: ta yiao qu chi fan le), eikä englantikaan ole 

virheetöntä (ks. mts. 109: He start swimming). Lisäksi kirjoittaja väittää (ks. mts. 

118) esimerkiksi englannin lauseen Max was building a house but he never built it 

olevan täysin mahdollinen ja rakentaa sen pohjalta build-predikaatista sekä teelisiä 

että ateelisia tulkintoja, vaikka luultavasti tarkoitus on ollut viestiä tilanteesta Max 

started building (tai was building) a house but he never finished it. 

Chen (mts. 109) argumentoi inkoatiivisten eli alkamista kuvaavien (ks. VISK § 333) 

lauseiden olevan jo määritelmällisesti imperfektiivisiä, esimerkiksi lauseessa ta yiu 

yong le (oik. ta youyong le), jonka inkoatiivisen tulkinnan käännös olisi hän alkoi 

uida. 

Kirjoittajan mukaan tulkinnassa keskeistä on kontekstin lisäksi se, millä laajuudella 

eri paikoissa lausetta esiintyvä le viittaa sitä edeltäviin elementteihin – useimmiten 

ainoastaan predikaattiin tai koko lauseeseen. Chenin mukaan joka tapauksessa on 

monia tilanteita, joissa ainoastaan imperfektiivinen tulkinta on mahdollinen. (mts. 

109.) 

Chen tekee eron predikaatinjälkeisen ja lauseenloppuisen le-partikkelin 

tulkintamahdollisuuksista seuraavasti: 
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(45) a. Zhangsan chang le ge, Zhangsan lauloi 

b. Zhangsan chang ge le, Zhangsan lauloi / alkoi laulaa / laulaa (mts. 112) 

Esimerkissä predikaatinjälkeisen le-partikkelin kohdalla (lause a) on Chenin mukaan 

(mts. 112) vain perfektiivinen tulkintamahdollisuus, mutta lauseenloppuista le-

partikkelia (lause b) käytettäessä kyse voi olla joko päätepisteen saavuttaneesta eli jo 

loppuneesta laulamisesta tai jatkuvasta toiminnasta, jolloin olennaista ei ole se, onko 

laulamisella päätepistettä.  

Chenin (mts. 112) mukaan merkityserot juontuvat siitä, että a-lauseessa verbilauseke 

on le-partikkelin vaikutuspiirissä, mutta b:ssä sen ulkopuolella. Vaikka le voi 

esiintyä vain kahdessa eri paikassa, Chen erottaa itse asiassa teoreettisesti kolme 

syntaktista mahdollisuutta: esimerkissä le-partikkelin vaikutuspiirissä voivat olla 

joko  

 verbi chang (perfektiivinen, lauseessa Zhangsan chang le ge),  

 verbilauseke chang ge (perfektiivinen, lauseessa Zhangsan chang ge le) tai  

 lause Zhangsan chang ge (imperfektiivinen, lauseessa Zhangsan chang ge le) 

(mts. 112). 

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on kyse tilan muutoksesta eli uuden tilan 

voimaantulosta: Zhangsan alkoi laulaa (ja laulaa nyt). Imperfektiivisiä ovat Chenin 

(mts. 117) mukaan myös uuden habituaalisen tilan voimaantuloa kuvaavat lauseet: 

(46) a. ta pa she le, hän on alkanut pelätä käärmeitä 

b. ta xihuan dienying (sic) le, hän on alkanut pitää elokuvista 

c. ta piaoliang le, hänestä on tullut kaunis (mts. 117) 

Teelisiä ja perfektiivisiä sen sijaan ovat le-partikkelin sijainnista riippumatta lauseet, 

jotka sisältävät mittasanan avulla rajatun objektin, kuten sekä a- että b-kohta 

seuraavassa: 

(47) a. ta gai le yi dong fangzi, hän rakensi talon 

b. ta gai yi dong fangzi le, hän rakensi talon (mts. 120) 

Lauseenloppuinen le on kirjoittajan mukaan mahdollista tulkita ainoastaan 

imperfektiivisesti esimerkiksi silloin, kun yhdyslauseen jälkimmäinen lause tekee 

aloittavan lauseen predikaatin perfektiivisestä tulkinnasta semanttisesti mahdotonta: 

(48) ta zou qu xuexiao le, keshi hai mei dao, hän lähti kävelemään koululle, muttei ole 

vielä tullut perille (mts. 119) 
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Artikkelissa ei valitettavasti taustoiteta esimerkin kontekstia, jolloin tulkintaa 

hankaloittaa se, että kirjoittaja on kääntänyt lauseen muotoon he was walking to 

school, but hasn’t arrived yet (ks. mts. 119). Was walking on niin ikään 

imperfektiivinen ilmaisu, mutta ei yhtä luonteva käännös kuin he started walking, 

eikä lause semanttisena kokonaisuutenakaan ole täysin luonnollista englantia.  

Kirjoituksen muun sisällön perusteella on kuitenkin perusteltua kääntää esimerkki 

muotoon hän lähti kävelemään tai alkoi kävellä, eikä hän oli kävelemässä. 

Käännösvirhe saattaa johtua kirjoittajan puutteellisesta englannin kielen taidosta, 

sillä esimerkin jälkeen teksti jatkuu seuraavasti (ks. mts. 119): ”readers should feel 

easy to account for le’s occurrences”, mistä paistaa vahvasti läpi kiinan kielen 

rakenne ja sanajärjestys (读者应该觉得很简单 duzhe yinggai juede hen jiandan, 

lukijoista tuntunee yksinkertaiselta, että…). 

Lopuksi Chen (mts. 125) esittää hypoteesin, jonka mukaan lauseenloppuisen le-

partikkelin tulkintamahdollisuudet (perfektiivinen tai imperfektiivinen) voisi erottaa 

myös foneettisesti: perfektiivinen le äännettäisiin puhtaasti neutraalilla toonilla, kun 

taas imperfektiivisen kohdalla tooni laskisi neutraalin alun jälkeen, ja lisäksi eroa 

olisi myös äänenkorkeudessa ja äänteen pituudessa – imperfektiivinen korkeammalta 

ja kauemmin. Hypoteesi on rohkea, sillä esimerkiksi lauseenloppuisen le-partikkelin 

sisältävä ilmaisu voi viestiä monenlaista suhtautumista silloinkin sen syntaktinen 

muoto pysyy samana: esimerkiksi lauseet Zhangsan chang ge le tai Veikko laulaa 

voidaan sanoa joko pilkallisesti tai ylpeänä ihaillen. Tällöin le-partikkelin foneettiset 

ominaisuudet eroavat toisistaan selvästi, vaikka aspektuaalinen tulkinta ei muutu.  

Kirjoittaja ei mainitse, onko ainoastaan perfektiivistä ja imperfektiivistä aspektia 

käsittelevän esityksen tarkoitus olla kaikenkattava le-analyysi – tämän tutkielman 

yhteydessä oletetaan, ettei näin ole, vaan tarkoituksena on ollut analysoida lähinnä 

aspektia. Joka tapauksessa artikkelissa esitetyt havainnot voi tiivistää seuraavasti: 

 predikaatinjälkeisenä le on perfektiivisen aspektin tunnus 

 lauseenloppuinen le voi ilmentää joko perfektiivistä tai imperfektiivistä 

aspektia – joskus molemmat tulkinnat ovat mahdollisia samanaikaisesti, ja 

toisinaan konteksti määrittää kummasta on kyse. 
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Liu: Realis le and marked/unmarked aspectual categories in Chinese 

(Linguistics 2013) 

Liu (2013) jaottelee erityyppiset le-partikkelin sisältävät lauseet perfektiivistä ja 

imperfektiivistä aspektia ilmaiseviksi ja lisäksi taustoittaa analyysiaan käsitteillä 

realis (ks. luku 3.2) ja tunnusmerkkisyys. Kirjoittajan mukaan 了 on realis–irrealis-

jaottelun tunnusmerkillinen, reaalisia tapahtumia merkitsevä muoto – erotuksena siis 

irreaalisista tapahtumista, joita ovat spekulatiiviset, habituaaliset ja yllättävät sekä ei-

välittömän tulevaisuuden tapahtumat (mts. 908–909).  

Realis–irrealis-jako sisältää paitsi aspektuaalisen (perfektiivinen ja imperfektiivinen 

aspekti) myös modaalisen kahtiajaon (mts. 925). Kyseessä on le-partikkelin vaativa 

perfektiivinen aspekti ja reaalisiin tapahtumiin liittyvä ilmaisu, jos lauseessa esiintyy 

jokin kolmesta seuraavasta numeeris-mitallisesta ilmaisutyypistä – ja jos niitä ei 

esiinny, on ilmaisu useimmiten (muttei aina) imperfektiivinen (mts. 894): 

 toistuvuutta tai kestoa ilmaiseva ajan adverbi 

 verbistä ja objektista koostuvaan verbilausekkeeseen liittyvä klassifikaattori 

eli mittasana, kuten seuraavassa: 

(49) xia yi pan qi, pelata (erä) shakkia (mts. 896) 

 mittasanan sisältävä substantiivilauseke, joka yhdistyy suoritusta ilmaisevaan 

verbilausekkeeseen (ks. luvun 3.1 kuvaus predikaattien aspektijaottelusta): 

(50) ta chi le yi-ge pingguo, hän söi omenan (mts. 913) 

Jos kaksiosainen predikaatti koostuu verbistä ja objektista, sijoittuu ajan adverbi tai 

mittasana niiden väliin, tai jos kyseessä on yhtenäinen verbipredikaatti (jonka osia ei 

voi erottaa toisistaan), sen jälkeen (mts. 894). Seuraavassa esimerkit molemmista – 

a-kohdassa numeeris-mitallisena ilmaisuna toimii kestoa ja b-kohdassa toistuvuutta 

ilmaiseva adverbi: 

(51) a. ta chi le ban xiaoshi fan, hän aterioi puolen tunnin ajan 

b. ta yundong le liang-ci, hän kuntoili kahdesti (mts. 895) 

Yksi tai kaksi le-partikkelia lauseessa mahdollistavat seuraavien merkitysten 

ilmaisemisen (mts. 893): 

 menneisyyden tapahtuma 

 menneisyyden tapahtuma, jolla on merkitystä nykyhetkelle 
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 on alkanut 

 on loppunut 

 tulee tapahtumaan 

 juuri muuttunut tila 

Vaikka Liu määrittelee le-partikkelin funktiot osin eri kieliopillisiin kategorioihin 

kuuluviksi verrattuna tutkielmassa käsiteltyihin kielioppeihin, hänen näkemyksensä 

ilmaisujen semanttisesta kentästä ovat kuitenkin yhteneväiset useimpien kielioppien 

kanssa. Lisäksi lauseissa, jotka eivät sisällä numeeris-mitallista ilmaisua (esimerkiksi 

xia yu le, satoi / on satanut / on juuri alkanut sataa), Liu (mts. 899) näkee samat 

merkitykset kuin esimerkiksi edellä esitelty Chen (2009). Liun kanssa samoilla 

linjoilla ovat myös Li ja Thompson (1981, 196–197) huomauttaessaan, etteivät 

irrealis-verbit, kuten toivoa ja haluta, useimmiten esiinny le-partikkelin kanssa, sillä 

ne eivät kuvaa tapahtumia kokonaisuuksina. 

Kun le esiintyy lauseessa sekä predikaatinjälkeisenä että lauseen lopussa, on 

merkitys Liun mukaan ’tähän asti’. Tällöin kyseessä on eräs kiinan perfektityypeistä: 

(mts. 918.) 

(52) ta chi le ban xiaoshi fan le, hän on aterioinut jo puoli tuntia (ja jatkaa yhä) (mts. 

919) 

Perfektin määritelmä tässä tapauksessa on nykyhetken kannalta merkityksellinen 

menneisyyden tapahtuma (mts. 918).  

Loppuun asti suoritettua tapahtumaa kuvaavissa, kaksi le-partikkelia sisältävissä 

lauseissa verbikomplementti wan, suorittaa loppuun voi korvata predikaatinjälkeisen 

le-partikkelin, sillä kyseisessä kontekstissa 完 wan ja 了 1 ovat Liun mukaan (mts. 

920) semanttisesti identtisiä: 

(53) a. ta chi le fan le, hän söi / on syönyt 

b. ta chi wan fan le, hän söi / on syönyt (mts. 920) 

Liu määrittelee irreaalisiin tapahtumiin – joissa le-partikkelin siis ei pitäisi esiintyä – 

kuuluviksi myös yllätykselliset tilanteet. Tämä eroaa monien muiden lähteiden 

näkemyksestä siitä, että le-partikkelilla nimenomaan voidaan merkitä sanottu 

miratiiviseksi eli uutisarvoiseksi tai yllättäväksi. Liu esittää väitteensä tueksi vain 

kaksi esimerkkilausetta, joista toisesta kuitenkin esiintyy le: 

(54) ta zenmo (sic) hui zoudiao le! miten hän on nyt jo voinut lähteä! (mts. 908) 
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Ristiriita esiintyy myös siinä, että Liun mukaan le-partikkeli on binaarisessa realis–

irrealis-jaottelussa tunnusmerkillinen muoto eli reaalisten tapahtumien tunnus, jolloin 

määritelmällisesti sen vastakohdan tulisi erota le-ilmaisuista ainoastaan siten, että 

siitä puuttuu le. Kirjoittaja (mts. 906) kuitenkin esittää irrealiksella olevan oma 

tunnuksensa: verbi hui, voida. 

Berg & Wu: The Chinese Particle Le: Discourse Construction and Pragmatic 

Marking in Chinese, 2006 

Lähes 300-sivuinen kirja on tutkielman laajin, tai ainakin pisin, yksittäinen 

aineistolähde. Teos lähestyy le-partikkelia eri näkökulmasta kuin lähes koko muu 

aineisto, yrittäen päästä käsiksi sen merkityksen syvimpään, kognition ja 

mentaalisten mallien tasolla vaikuttavaan ytimeen. Aluksi kirjoittajat tekevät 

kattavan katsauksen aiempiin tutkimuksiin, arvioiden erityisesti millä tasolla tai 

mistä näkökulmasta kukin niistä on lähestynyt le-partikkelin arvoitusta. Aiempia 

tutkimuksia kirjoittajat kritisoivat (Berg & Wu 2006, 17) erityisesti niiden jäämisestä 

yksittäisten lauseiden tarkastelun tasolle, samalla kun laajempi konteksti ja erityisesti 

suullisen kielenkäytön vuorovaikutuksellisuus on jätetty vähemmälle huomiolle. 

Tästä näkökulmasta on tosin erikoista, että Bergin ja Wun omakin analyysi perustuu 

kirjallisen aineiston tarkasteluun, vaikka mukana on myös puhekielisinä esitetyistä 

dialogeista koostuva kirja Chinese 600 (ks. mts. 170). Täysin spontaania ja 

luonnollista puheaineistoa he eivät kuitenkaan ole tutkineet. 

Toisin kuin tässä tutkielmassa, kirjassa termi le-partikkeli viittaa ainoastaan 

lauseenloppuiseen le-esiintymään, kun taas predikaatin jäljessä käytetään termiä 

verbaalinen le (verbal le). Predikaatinjälkeisenä le ilmentää kirjoittajien mukaan 

predikaatin kuvaaman tapahtuman toteutumista, kun taas lauseenloppuisena se 

raportoi uudesta tai alkaneesta tilanteesta ja kognition tasolla toimii yhteisen 

tiedollisen perustan koordinoinnin välineenä (mts. 260). Valtaosa kirjan analyysista 

keskittyy siis lauseenloppuiseen le-partikkeliin. 

Kirjoittajien mukaan (mts. 58) aiemmissa tutkimuksissa on usein tarkasteltu le-

partikkelin käyttöä liian tarkoin rajatuissa lukuisissa käyttökonteksteissa tai jätetty 

tarkoituksella huomiotta osa näistä, jotta teosten kuvaus le-partikkelin funktioista 

säilyisi aukottoman kattavana. 
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Johtopäätöksenä omasta kirjallisuuskatsauksestaan ja valitsemistaan 

tutkimuslähtökohdista tutkijat väittävät (mts. 7), että le-partikkelilla on vain yksi 

ydinfunktio, joka tosin predikaatin jäljessä ja lauseen lopussa ilmenee kahdella eri 

tavalla. Kirjoittajat pohtivat myös sitä, rajoittavatko puhtaasti syntaktiset seikat le-

partikkelin käyttöä: heidän mielestään ei, sillä kaiken voi johtaa mainitusta 

ydinfunktiosta. Kyseessä on siis funktionaalinen analyysi, joka tarkastelee 

kielenkäyttöä pitkälti kognition ja semantiikan tasolla – kirjoittajien mielestä (mts. 5) 

yksikään kieli ei voi olla syntaksinsa vanki. 

Le on heidän näkemyksensä mukaan kielenkäyttäjien yhteistoiminnan keskeinen 

signaali, jota ohjaa taustalla osapuolten yhteinen tiedollinen perusta (ks. luku 3.3). 

Partikkeli toimii mainitun perustan vuorovaikutukselliseen päivittämiseen 

kannustavana vihjeenä: le-ilmaisut voivat viestittää perustaan nähden siitä 

poikkeamista, siihen tehtäviä lisäyksiä, ratkaisuja siihen liittyviin ongelmiin tai 

vahvistaa olemassa olevaa perustaa (mts. 169).  

Kirjoittajien mukaan aiempien tutkimusten näkemykset le-partikkelista uuden 

tilanteen tai muutoksen merkitsijänä ovat juuri tätä, kun analyysi siirretään kognition 

ja mentaalisten mallien tasolle (mts. 4). Heidän mukaansa (mts. 10) olennaista on 

pohtia miksi le-partikkelia käytetään, ja mistä johtuvat yksilölliset erot partikkelin 

käytössä, esimerkiksi silloin, kun puhuja päättää painottaa joko predikaatin 

ilmaisemaa toimintaa tai koko lausesisällön viestimää uutta tilaa tai asiainlaitaa. 

Seuraavassa esimerkki Bergin ja Wun analyysista – puhuja on juuri kuullut 

keskustelukumppaninsa olevan opettaja: 

(55) Ah, laoshi! Jiaole bushao nian le ba! 

Ai, opettaja! Olette varmaankin opettaneet jo kauan! (mts. 182) 

Kirjoittajien mukaan tässä lauseenloppuinen le ei esiinny siksi, että opettajuus on 

uutta tietoa, vaan koska puhuja haluaa osoittaa kunnioitusta kehumalla 

keskustelukumppaniaan, sillä kiinalaisessa kulttuurissa yhteiseen tiedolliseen 

perustaan kuuluu opettajuuden arvostaminen (mts. 182).  

Seuraavassa on toinen esimerkki siitä, miten le-partikkelin avulla rakennetaan 

yhteistä tiedollista perustaa: 
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(56) (tiedusteltaessa sairastuneen henkilön vointia) 

a. haole yidianr ma? voitko jo paremmin? 

b. hao yidianr le ma? voitko jo paremmin? (mts. 261) 

A-kohdan kysymys kohdistaa tiedustelun paranemisprosessin etenemiseen. B-

kohdassa sen sijaan puhuja pyytää kuulijaa vahvistamaan, voiko hän kenties jo 

paremmin – puhuja siis pyytää yhteiseen tiedolliseen perustaan liittyvää 

tilannepäivitystä. (mts. 261.) 

Myös eritasoiset erimielisyydet voivat ilmentää yhteisen tiedollisen pohjan 

päivittämistä. Seuraavassa tilanne, jossa Wang esittää tulkinnan Wun parhaillaan 

suorittamasta toiminnasta, mutta Wu torjuu kyseisen tulkinnan ja julkilausuu oman 

vastatulkintansa: 

(57) Wang: Shi bu shi zai xie qingshu he? Kirjoitatkos rakkauskirjettä, heh. 

Wu: Bie kai wan xiao la! Wo shi zai xie jiaxin ya. No älä nyt viitsi, kirjoitan kotiin! 

(mts. 178) 

Yllä le esiintyy啊 a-modaalipartikkelin kanssa syntyneenä yhteensulautumana 

affektiivisemmassa muodossa 啦 la, kuten puhekielessä on tyypillistä. 

Lauseenloppuiseen le-partikkeliin keskittyvästä teoksesta ei ilmene selkeästi millä 

muilla elementeillä kuin le-partikkelilla voidaan päivittää yhteistä tiedollista perustaa 

tai miten le toimii yhdessä muiden vastaavien elementtien kanssa. Avoimeksi jäävät 

myös muissa lähteissä mainitut leksikalisoituneet le-partikkelin sisältämät ilmaisut, 

kuten chule, weile, jile tai rakenne 就 jiu–verbi–了: onko le niissäkin samassa 

roolissa? Lisäksi epäselväksi jää esimerkiksi se, miksei mei-kieltolauseissa tarvita 

yhteisen tiedollisen perustan päivittämistä le-partikkelilla – syntaktisia rajoitteitahan 

ei kirjoittajien mukaan pitäisi kielellä olla. 

Lu & Su: Speech in interaction – Mandarin particle Le as a marker of 

intersubjectivity (Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 

2009) 

Lu ja Su (2009) analysoivat predikaatinjälkeistä ja lauseenloppuista le-partikkelia 

suullisessa vuorovaikutuksessa. He lähestyvät aihetta keskustelunanalyysin keinon 

ottaen pääasialliseksi vertailukohdakseen edellä käsitellyn Bergin ja Wun 

tutkimuksen, jonka keskeisenä rajoitteena he näkevät nimenomaan spontaanin 

puheaineiston puutteen. Kirjoittajat tekevät katsauksen myös aiempiin tutkimuksiin, 
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joissa le-partikkelin rooli diskurssitasolla on huomioitu, ja huomauttavat (mts. 155–

156) luonnollisen puheaineiston puuttuneen kaikista niistä. 

Tutkimuksen mukaan le-partikkelilla on vahvasti intersubjektiivinen rooli, sillä 

lauseenloppuinen le toimii suullisen vuorovaikutuksen vuorottelustrategiana, jolla 

puhuja pyrkii aktivoimaan kuulijan mukaan keskusteluvuorovaikutukseen, ja kuulija 

puolestaan hyväksyy tai huomioi lauseenloppuisen le-partikkelin välittämän kutsun 

yhteisen tiedollisen perustan (common ground) päivittämiseen (mts. 165). 

Predikaatin jäljessä esiintyvällä le-partikkelilla sen sijaan ei ole tällaista roolia: 

lauseenloppuinen le johti 90 minuutin otoksessa National Taiwan Universityn NTU 

Copra -puhekorpuksesta yli kaksi kertaa useammin puheenvuoron vaihtumiseen 

(mts. 156, 158). 

Kirjoittajien mukaan heidän esittämäänsä teoriaa vahvistavat havainnot siitä, miten 

lauseenloppuiset le-ilmaisut vaikuttavat viestin vastaanottajaan: noin puolessa 

tapauksista kuulijat reagoivat puhujan sanomaan lyhyillä äännähdyksillä tai 

lausumilla, esimerkiksi naurahduksin tai sanalla dui, niin (mts. 159, 164). 

Artikkelin esimerkkidiskurssit ovat valitettavasti lyhyitä ja sisältävät kukin vain 

yhden tai kaksi le-partikkelia, joista toinen päättää esimerkin. Lisäksi vuoronvaihtoja 

esiintyy hyvin vähän, eikä esimerkkien kontekstia taustoiteta mitenkään. Näistä 

syistä lukijan on vaikea arvioida tutkimuksen toteutusta. Seuraavassa eräs 

esimerkeistä (henkilöiden A ja B välinen keskustelu), jonka yhteydessä @-merkki 

tarkoittaa naurahdusta. 

(58) B: @@@@@, 那太麻煩了. na tai mafan le, liian vaivalloista 

A: 對 ah, 我就想説怎麽這麽奇怪. dui ah, wo jiu xiang shuo zenme zheme qiguai 

joo, ihmettelinkin miten se on niin outo 

B: 那太麻煩了啦，就按綠色的那個就 ok. na tai mafan le la, jiu an lüse de nage jiu 

ok, ihan liian vaivalloista, paina vaan tota vihreetä ni se on ok (mts. 162) 

 

Chang: Stance uses of the Mandarin LE constructions in conversational 

discourse (Journal of Pragmatics, 2009) 

Tutkimuksen aineistona toimivat ystävien kesken kasvotusten käydyt spontaanit 

keskustelut, ja tarkastelun kohteena on lauseenloppuisen le-partikkelin rooli 
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suullisessa vuorovaikutuksessa – pyrkimyksenä ei siis ole tehdä kattavaa 

kokonaisanalyysiä.  

Changin (2009, 2240) mukaan le osoittaa episteemistä tai evaluoivaa asennetta ja 

täten korostaa puhujan subjektiivista näkökulmaa yhteistoiminnassa kuulijan kanssa. 

Episteeminen asennoituminen kuvaa kirjoittajan mukaan (mts. 2246) kuinka vahvasti 

puhuja on sitoutunut proposition sisältämään totuuteen. 

Tutkimuksen mukaan suurin osa subjektiivista asennoitumista viestivistä le-

ilmauksista on muodoltaan vakiintuneita fraaseja, kuten (jiù) hǎo le tai (jiù) duì le. 

Artikkelissa ei kuitenkaan selvennetä, mikä on le-partikkelin rooli näissä ilmaisuissa 

ja onko tässä yhteydessä eroa pelkällä le-partikkelilla ja le-partikkelin sisältävillä 

fraaseilla. Tämä on merkityksellistä, sillä tutkielman muissa lähteissä (Beida 2012, 

324, 366; ks. myös Zhu 2019, 189) le-partikkelin sisältäviä fraaseja pidetään 

leksikalisoituneina ilmaisuina, joissa le-partikkelilla ei ole samanlaista roolia kuin 

itsenäisenä partikkelina, tai se on tutkijoiden (Li & Thompson 1981, 362) mielestä 

epäselvä. 

Vaikka kirjoittaja painottaa vuorovaikutuksellisen kontekstin merkitystä, hän ei 

kuitenkaan itse kovin selvästi taustoita esimerkkilauseidensa konteksteja. Koska 

lisäksi osa esimerkkien käännöksistä on ontuvia (tai jopa vääriä), lukijan täytyy 

paikoin käyttää mielikuvitustaan kirjoittajan tarkoitusperien selvittämiseksi, kuten 

seuraavissa esimerkeissä: 

(59) sīdǐxià zài zhǎo tā hǎo le, (It’s) all right that (I)’ll find him in person (mts. 2244) 

(60) méi yǒu shòuhòu fúwù jiù duì le, It’s correct that there is no after-sale service (mts. 

2247) 

Luontevampia käännöksiä edeltäville olisivat todennäköisesti esimerkiksi (well,) I’ll 

talk to him in person, then ja okay, so you really don’t have after-sales service?! 

Kontekstin epäselvyyden vuoksi lukijan on jokseenkin vaikea vakuuttua siitä, miten 

esimerkit ilmaisevat asennoitumista, tai arvioida juuri le-partikkelin osuutta niissä. 

Tutkimuksen luotettavuutta ei lisää sekään, että pinyin on monessa esimerkissä 

yksinkertaisesti väärin (ks. esim. mts. 2254: béi wàng le), mikä saattaa selittyä sillä, 

että taiwanilaisena kirjoittaja on todennäköisesti tottumaton pinyin-järjestelmän 
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käyttöön. Herääkin kysymys, kuinka asiantuntevasti vertaisarvioituja kiinan kieltä 

käsittelevät Journal of Pragmatics -lehden artikkelit ovat. 

Joka tapauksessa kirjoittajan mukaan lauseenloppuisilla le-ilmaisuilla voidaan 

viestittää muun muassa myöntymystä siihen, kuinka puhuja aikoo toimia jatkossa ja 

samanmielisyyttä tai muunlaista tilanteen arvioimista (mts. 2254), kuten seuraavassa 

esimerkissä, joka koskee muille kelpaamattoman (koska flunssassa oleva henkilö on 

jo juonut siitä) juoman poisheittämistä: 

(61) hǎo le la, diū le la, jep, heitä vaan se pois (mts. 2252) 

Esimerkin 了啦 le la -yhdistelmä on melko yleinen puhekielisessä 

taiwaninmandariinissa, mutta harvinainen kielen standardivariantissa tai 

kirjoitettuna. Chang ei kuitenkaan käsittele alueellisia eroja kirjoituksessaan. 

Edellä mainittujen puutteiden vuoksi on vaikea ottaa kantaa artikkelissa esitettyihin 

näkemyksiin le-partikkelista asennoitumisen ilmaisemisen keinona, saati sitten 

vakuuttua niistä. 

Fang: Mirativity in Mandarin: The Sentence-Final Particle Le (了) (Open 

Linguistics, 2018) 

Fangin mukaan (2018, 589) mandariinikiinassa miratiivisuutta voidaan ilmaista 

kieliopillisesti, ja sen tunnus on lauseenloppuinen 了. Miratiivi 了 merkitsee 

lausuman uutisarvoiseksi ja se voi esiintyä sekä menneeseen, nykyisyyteen että 

tulevaisuuteen viittaavissa ilmauksissa (mts. 589, 595). Miratiivisuus on kirjoittajan 

mielestä vaihtoehtoinen selitys le-partikkelin käytölle monissa sellaisissa 

konteksteissa, joissa muut lähteet selittävät kyseessä olevan jollain tavalla 

muutokseksi luettavan tilanteen, kuten esimerkiksi seuraavassa: 

(62) bie shuo-hua le, ole hiljaa (älä-puhua-le) (mts. 596) 

Yllä kuvattu lause toimii Fangin mukaan (mts. 597) imperatiivina ilman le-

partikkeliakin, mutta le sisältää oletuksen, ettei kuulija osaisi käyttäytyä kyseisessä 

tilanteessa sopivalla tavalla, minkä vuoksi häntä tulee muistuttaa hiljaa olemisen 

tärkeydestä. Tästä näkökulmasta se siis tarjoaa puhujan mielestä uutisarvoista tietoa 

kuulijalle. 
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Fang (mts. 593) väittää sen, että le-partikkeli voi ilmaista miratiivisuutta myös 

kieltolauseissa, tukevan näkemystä siitä, että kyseessä on kieliopillinen miratiivi, 

sillä kieltolauseissa le ei ole sidottu lauseen propositioon. Seuraavassa esimerkki 

tästä: 

(63) a. myöntölause: xia yu le, sataa vettä (mts. 591) 

b. kieltolause: bu xia yu le, sade lakkasi (mts. 593) 

B-kohdan rakenne kieltosana – myöntölauseen propositio – le osoittaa partikkelin 

miratiivisen merkityksen ainakin kuvatussa kontekstissa. 

Fangin mukaan miratiivisuus ei kumoa tulkintaa, jonka mukaan predikaatinjälkeinen 

le merkitsee perfektiivistä aspektia ja lauseenloppuinen le perfektiä, sillä hänen 

mukaansa eri kielissä on tyypillistä, että aspektin ja miratiivisuuden ilmaisemisen 

keinot liittyvät toisiinsa (mts. 598, 600), mistä on pääteltävissä, että Fang määrittelee 

perfektin aspektiksi, ei aikamuodoksi. Seuraavassa esimerkki teelisestä tilanteesta, 

jossa le ilmaisee sekä perfektiivistä aspektia että miratiivisuutta: 

(64) (köyhän perheen vaikeuksista) 

neng chi de dou chi le, kaikki syötäväksi kelpaava oli syöty (mts. 598) 

5.4 Yhteenveto molemmista lähdetyypeistä 

Kielioppien ja muiden aineistolähteiden näkökulmat ja analyyttiset lähtökohdat ovat 

osin erilaiset. Kieliopeissa jo määritelmällisesti pyritään muodostamaan 

kokonaiskuva le-partikkelin käyttötavoista ja merkityksistä, kun taas muissa 

tiedejulkaisuissa on keskitytty pitkälti täydentämään kieliopeissa yleisesti esitettyjä 

näkemyksiä, tarjoamaan niille vaihtoehtoisia selityksiä ja kritisoimaan virheellisinä 

pidettyjä tulkintoja.  

Myös molempien aineistotyyppien sisällä oli eroja erityisesti siinä, missä määrin le-

partikkelin rooli suullisessa vuorovaikutuksessa huomioitiin ja kuinka suuri 

painoarvo annettiin lausetasoa laajemmalle kielelliselle ja ei-kielelliselle kontekstille. 

Osa lähteistä keskittyi miltei puhtaasti syntaktisen viitekehyksen normatiiviseen 

kuvailuun, osa toi mukaan semanttista analyysia esimerkiksi erilaisista verbityypeistä 

ja niiden aspektuaalisista merkityksistä, kun taas joissain painotettiin pragmaattisia 

seikkoja eikä annettu suurta painoarvoa mahdollisille syntaktisille rajoituksille. 
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Kiinankielisissä lähteissä näkökulma oli syntaktis-semanttinen, kun taas 

englanninkielisissä lähteissä esiintyi kaikkia edellä mainittuja lähestymistapoja. 

Aineistossa ei muodostunut täyttä konsensusta siitä, mitkä ovat le-partikkelin 

kieliopilliset funktiot, eikä edes siitä, mihin kielellisiin kategorioihin tai käsitteisiin 

se liittyy. Tutkimuskysymykseen voidaan kuitenkin vastata tarkastelemalla aineiston 

monimuotoisuutta ja sitä, mitkä näkemykset ovat vallitsevimpia ja uskottavimmin 

perusteltuja. Huolellinen tarkastelu osoittaa useiden lähteiden käsittelevän myös 

pitkälti yhteneväisiä teemoja, joskin osittain eri käsitteitä käyttäen. Siinä missä 

toinen lähde käyttää termiä yllätyksellisyys tai odotustenvastaisuus, käyttää toinen 

termiä miratiivisuus. Samoin on laita perfektin ja viitehetkellä relevantin asiainlaidan 

suhteen. Joka tapauksessa le-partikkeliin on nähty liittyvän lukuisia erilaisia 

kielellisiä käsitteitä ja kategorioita. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että 了-partikkelin sisältävät ilmaisut saavat eri 

merkityksiä partikkelin sijainnin mukaan: 了 voi esiintyä predikaatin jäljessä (了 1), 

lauseen lopussa (了 2) tai molemmissa yhtä aikaa. Luvussa kolme esitellyistä 

kielenpiirteistä yleisimmin esiintyviä havaintoja olivat aikasuhteisiin liittyvät 

funktiot, joita nähtiin ilmaisevan erityisesti 了 1, mutta myös 了 2, lähteestä riippuen. 

了 1  nähtiin perfektiivisen aspektin tunnuksena valtaosassa aineistoa. 了 2 puolestaan 

ei joidenkin lähteiden mukaan omannut lainkaan aspektuaalista merkitystä, mutta 

osassa aineistoa sitä pidettiin lähteestä riippuen joko perfektiivisen, sekä 

perfektiivisen että imperfektiivisen tai transformatiivisen aspektin tunnuksena – ja 

joissain lähteissä myös perfektin tunnuksena, käyttäen joko perfektin käsitettä (Fang 

2018, 598; Liu 2013, 918) tai perfektinkaltaista määritelmää (Li & Thompson 1981, 

240). Perfektin osalta ei kuitenkaan useimmiten täsmennetty, tarkoitetaanko sitä 

aspektina vai aikamuotona.  

Huomionarvoista on myös se, ettei perfektiivistä aspektia määritelty kaikissa 

lähteissä samalla tavalla. Aineiston kriittinen käsittely kuitenkin paljasti, ettei 

toiminnan loppuunsaattaminen (完成 wancheng) ole riittävän tarkka kuvaus le-

partikkelin aspektuaalisista merkityksistä, sillä osa lähteistä osoitti 了 1 :n ilmaisevan 

myös toiminnan ilmenemistä, toteutumista, tapahtumista tai alkamista – joskin 

aineistossa oli eroja sen suhteen, pidettiinkö näitä perfektiivisen vai imperfektiivisen 
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aspektin ilmentyminä. Aineistossa vallitsi kuitenkin suhteellisen merkittävä 

yksimielisyys siitä, että tulkintaan perfektiivisyydestä vaikuttaa keskeisesti 

tilanteiden rajattuus: rajatut tilanteet nähtiin perfektiivisinä ja rajaamattomat 

imperfektiivisinä. 

了 1  –了 2 -jaottelun tarkastelusta tekee haastavaa myös se, että tietyissä 

konteksteissa tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, onko lauseenloppuinen 了

kulloinkin 了 1, 了 2 vai semanttisesti niiden yhdistelmä. Samoin on tilanteissa, jossa 

sekä predikaatin jäljessä että lauseen lopussa esiintyy le – osa lähteistä painottaa 

variaatioilla olevan selkeitä merkityseroja, kun taas osan mielestä niitä ei ainakaan 

tietyissä konteksteissa ole. Joka tapauksessa partikkelin paikan lauseessa nähdään 

useimmiten vaikuttavan merkitystulkintaan, pääasiassa sen suhteen painotetaanko 

predikaatti-ilmaisua vai koko lauseen sisältöä ja sen ilmaisemaa muutosta tai uuden 

tilan ilmenemistä. Kaikki lähteet eivät kuitenkaan tee näin selvää tai ylipäätään 

minkäänlaista jakoa partikkeleihin 了 1 ja 了 2.  

Semanttisia ja syntaktisia rajoituksia partikkelin käytölle mainitaan runsaasti – mutta 

toisaalta joissain lähteissä osoitetaan, etteivät ne päde kaikissa tilanteissa. Etenkin 

lauseenloppuisen 了 2 -partikkelin nähtiin (Yip & Rimmington 2021, 159) sopivassa 

kontekstissa kykenevän ohittamaan useimmat rajoituksista silloin kun se ilmaisee 

muutosta tai uuden tilan syntyä.  

Luvussa kolme käytettiin kattokäsitettä evaluoivat kielenpiirteet, joka sisältää 

toisiinsa läheisesti liittyvät käsitteet modaalisuus, miratiivisuus ja asennoituminen. 

Näistä modaalisuus mainittiin terminä useassa lähteessä, kun taas miratiivisuus ja 

asennoituminen kumpikin vain yhdessä. Tästä huolimatta varsinaista modaalisuutta 

kuvattiin aineistossa vain harvoin, miratiivisuutta huomattavan usein ja affektiivista 

asennoitumistakin neljässä lähteessä. Seuraavassa käsitellään tarkemmin kuhunkin 

evaluoivaan kielenpiirteiseen liittyvät le-partikkelin funktiot. 

Miratiivisuus, joka on melko uusi kielitieteellinen käsite, esiintyi terminä vain 

yhdessä (Fang 2018) lähteessä. Kuitenkin suuressa osassa aineistoa mainittiin, että 

tietyissä tilanteissa lauseenloppuinen le-partikkeli korostaa sanotun olevan 

huomionarvoista tai yllättävää joko kuulijan tai puhujan näkökulmasta. 了 2 voidaan 

siis nähdä kieliopillisena miratiivina. 
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Kiinan kieliopin kuvauksen perinteisiin näyttää kuuluvan lauseenloppuisen, muutosta 

ilmaisevan le-partikkelin nimeäminen modaalipartikkeliksi. Useimmiten lähteet eivät 

kuitenkaan määritelleet millaista modaalisuutta le-ilmaisut tällöin viestivät – pelkkä 

muutoksen toteaminen ei sinällään ole modaliteetin laji. Poikkeuksen tähän tekevät 

muun muassa Zhu (2019, 130), jonka mukaan le-partikkelin ilmaisema modaliteetti 

riippuu täysin kontekstista, ja Liu (2013, 893), joka näkee le-partikkelin liittyvän 

reaalisiin modaalisuuden lajeihin, joskin Liun analyysi oli osin ristiriidassa sekä 

itsensä että miratiivisuuden osalta myös muiden lähteiden kanssa. Vaikka lähteet 

enimmäkseen eivät ota kantaa siihen, millaista modaliteettia 了 ilmaisee, voidaan 

asiaa tarkastella myös aineiston esimerkkilauseiden ja muihin kielellisiin 

kategorioihin liittyvien määritelmien perusteella: le näyttäisi esiintyvän sekä 

deonttisen, dynaamisen että episteemisen modaalisuuden ilmaisussa, muttei ole 

helppoa arvioida yleiselläkään tasolla nimenomaan le-partikkelin osuutta 

modaalisuuden ilmaisussa näissä lauseissa. Partikkelia käytetään kuitenkin myös 

modaalisten ilmaisujen intensiteetin säätelyyn (ks. Zhu 2019, 131). 

Le-partikkelin nähtiin viestivän affektiivista asennoitumista erilaisissa tilanteissa, 

joskaan täsmällistä määritelmää sen ilmaisevista asenteista tai affektiivisen 

asennoitumisen alalajeista ei aineistossa pystytty uskottavasti osoittamaan. 

Partikkelin kuvattiin tuovan ilmaisuihin muun muassa innokkaan tai sitoutumista 

osoittavan (Yip & Rimmington 2021, 152) tai ystävällisemmän (Li & Thompson 

1981, 274; Zhu 2019, 131) sävyn ja sitä käytetään myös lohdutettaessa (Zhu 2019, 

133) tai täyttymyksen ja ilon merkkinä (mts. 138). Lisäksi eräiden le-partikkelin 

sisältävien fraasien, kuten (jiù) hǎo le ja (jiù) duì le, kuvailtiin (Chang 2009) 

viestivän asennoitumista, joskin tutkimus jätti epäselväksi mikä pelkän le-partikkelin 

rooli tällöin on. Aineistossa modaalisuuden ja asennoitumisen käsitteet näyttäytyvät 

osittain päällekkäisinä (esimerkiksi Zhu käyttää ainoastaan termiä modaliteetti), mikä 

on luonnollista, sillä käsitteet ovat jo määritelmällisesti lähellä toisiaan. 

Erityisesti ne lähteet (Berg & Wu 2006; Lu & Su 2009), jotka tarkastelivat kirjallisen 

viestinnän ja yksittäisten lauseiden lisäksi myös suullista vuorovaikutusta ja 

huomioivat ei-kielellisen kontekstin, havaitsivat le-partikkelilla olevan merkittävä 

rooli muunlaisessakin keskusteluvuorovaikutuksen koordinoinnissa, esimerkiksi kun 

ilmaistaan puheenvuoron päättyvän tai halutaan aktivoida keskustelukumppani 
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mukaan vuorovaikutukseen. Tätä selitettiin muun muassa siten, että vuorovaikutusta 

ohjaa yhteinen tiedollinen perusta, johon sisältyy kaikki osapuolten yhteinen tieto 

maailmasta ja puheenaiheen kontekstista. 了 on tämän perustan koordinointiin 

kannustava signaali, jonka avulla esimerkiksi pyydetään siihen liittyviä päivityksiä, 

ilmoitetaan tästä perustasta poikkeamisesta ja samalla jatkuvasti päivitetään kyseistä 

perustaa vuorovaikutuksen kautta. Aineistossa ei kuitenkaan täysin pystytty 

perustelemaan, kuinka kattava le-partikkelin rooli on tällaisessa koordinoinnissa tai 

miten se toimii yhdessä muiden vastaavien elementtien kanssa. Epäselväksi jäi, 

miten kyseinen teoria selittää ne yhteisen tiedollisen perustan koordinoinniksi 

luettavat tilanteet, joissa 了 ei esiinny, esimerkiksi 没 meí -kieltolauseet. Joka 

tapauksessa 了 on nähty tässä merkityksessä eräänlaisena vahvasti 

kontekstisidonnaisena pragmaattisena partikkelina. 

Jotkin käyttötavoista tai merkityksistä mainittiin vain harvoissa tai yksittäisissä 

lähteissä. Monet näistä ovat sellaisia, että niiden mahduttaminen edellä mainittuihin 

kategorioihin vaatisi jonkinasteista määritelmien tai käsitteiden venyttämistä, 

esimerkiksi le-partikkelin käyttö lueteltaessa samaan luokkaan kuuluvia asioita (Lü 

1999, 358; Wiedenhof 2015, 227) tai tilanteet, joissa le voi korvata 

verbikomplementin 掉 diào merkityksessä hankkiutua eroon (Lü 1999, 357) sekä 

subjekti–predikaattilauserakenteen muuntaminen topiikki–kommenttirakenteeksi 

(Yip & Rimmington 2021, 182). 

Huomionarvoisia ovat myös le-partikkelin käytössä esiintyvät yksilölliset erot, jotka 

voivat johtua tilanteiden rajattuuden tietoisista ja alitajuntaisista tulkintaerosta, 

valinnoista esimerkiksi kirjallisen ilmaisun tyylikeinona tai siitä, että halutaan 

painottaa tiettyjä seikkoja (Li & Thompson 1981, 191; Zhu 2019, 75–76). Monissa 

tilanteissa le-partikkelin käyttö on siis valinnaista, ei pakollista tai mahdotonta. 

Le esiintyi lisäksi monissa ilmaisuissa, joita voidaan pitää kiinteiksi fraaseiksi tai 

sanoiksi leksikalisoituneina (muun muassa chúle, wèile, jíle, hǎo le ja duì le). Le-

partikkelin osuus näissä ei näyttäisi olevan johdettavissa sen itsenäiseen käyttöön 

liittyvistä merkityksistä. 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkielmassa kartoitettiin mandariinikiinan le-partikkelin kieliopillisia funktioita 

tekemällä kirjallisuuskatsaus kiinan- ja englanninkieliseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Tarkoituksena oli tarjota erityisesti suomenkielisille kiinanopiskelijoille paremmat 

valmiudet omaksua eräs kiinan keskeisimmistä, mutta samalla haastavimmista 

kieliopillisista käsitteistä. Tämä oli tarpeen etenkin siksi, että le-partikkelista ei ole 

aiemmin kirjoitettu suomeksi kielitieteellisestä näkökulmasta. Kieltenopiskelun 

lisäksi tutkielma tarjoaa perustan aiheen jatkotutkimukselle.  

Aineistossa ei esiintynyt täysin yhtenevää näkemystä mistään le-partikkeliin 

liittyvästä kielellisestä kategoriasta tai funktiosta lukuun ottamatta sitä, että 了-

ilmaisut saavat erilaisia merkityksiä partikkelin esiintyessä eri paikoissa: predikaatin 

jäljessä (了 1), lauseen lopussa (了 2) tai molemmissa yhtä aikaa. Le-partikkelin 

funktiot liittyvät monenlaisiin kielellisiin ilmiöihin: ajallisiin suhteisiin, evaluoiviin 

kielenpiirteisiin (modaliteetti, miratiivisuus ja asennoituminen – ks. myös luku 3.2), 

sekä suullisen vuorovaikutuksen koordinointiin. Edellä mainittuja yhdistää lähinnä 

se, että niiden tulkinta ja käyttö on vahvasti kontekstisidonnaista, mikä on muutenkin 

mandariinikiinalle tyypillinen piirre (ks. luku 2.2). Kontekstisidonnaisuus jäi 

kuitenkin suuressa osassa aineistoa ohimeneväksi sivuhuomioksi analyysin 

keskittyessä ensisijaisesti syntaksiin ja toissijaisesti semantiikkaan, mikä on 

vaikuttanut siihen, että pragmatiikan näkökulmasta on ollut löydettävissä uusia 

näkökulmia partikkelin merkitykseen. 

Tiettyjä le-partikkelin merkityksiä kuvattiin eri lähteissä eri käsitteillä, mutta 

kuitenkin funktionaalisesti samaa asiaa tarkoittaen. Toisaalta esimerkiksi 

perfektiivinen aspekti määriteltiin eri lähteissä eri tavoin, kun taas partikkelin 

modaalinen rooli lähinnä mainittiin, mutta jätettiin pääasiassa määrittelemättä. 

Käsitteellinen hajanaisuus johtunee ainakin osin siitä, ettei etenkään 

kielioppiteoksissa aina huomioitu tai edes mainittu le-partikkelia koskevaa aiempaa 

tutkimusta. 

Näkemysten ja käsitteiden monimuotoisuus oli ennalta tiedossa, minkä vuoksi 

menetelmäksi valittiin narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Sen avulla kyettiin paitsi 

muodostamaan kokonaiskuva aineistosta, myös huomioimaan sen epäyhtenäisyys: 
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lähteiden väliset ristiriidat, toisiaan täydentävät näkemykset ja näkökulmien 

erilaisuus. Aineistoa tarkasteltiin kriittisesti huomioiden samalla, mitkä näkemykset 

olivat uskottavimmin perusteltuja ja toisaalta yleisimpiä.  

Pääosassa aineistoa nähtiin le-partikkelin ilmaisevan aspektuaalisia merkityksiä, 

joskin näkemykset erosivat olennaisesti sen suhteen, millaista aspektia 了 viestii: 

perfektiivistä, imperfektiivistä vai transformatiivista. Lisäksi osassa aineistoa le-

partikkelia pidettiin myös perfektin tunnuksena, vaikka useimpien tutkijoiden 

mukaan kiinassa ei ole aikamuotoja kieliopillisena kategoriana.  

Aspektuaalisen luokittelun näkökulmasta aineisto näyttää jopa hämmentävän 

hajanaiselta, mutta kun lähteiden näkemyksiä arvioidaan niiden semanttisten 

kuvausten kautta, on nähtävissä suurempaa yhtenäisyyttä. Esimerkiksi 

lauseenloppuisen le-partikkelin nähtiin pääasiassa viestivän muutosta tai uuden tilan 

voimaantuloa, mutta tämä merkitys oli nimetty useiden erilaisten ja osin keskenään 

ristiriitaisten kieliopillisten käsitteiden avulla. Määrittelyä näyttää vaikeuttaneen se, 

että vaikka syntaktisesti saman kieliasun saava lause voidaan tulkita eri konteksteissa 

eri tavalla, osassa aineistoa analyysissa oli huomioitu vain rajoitettu määrä 

mahdollisia konteksteja, minkä vuoksi partikkelin aspektuaalisista funktiosta 

esitettiin monenlaisia ja toisinaan vajavaisia määritelmiä. 

Perfektiivisyyden ja imperfektiivisyyden tulkintaan nähtiin vaikuttavan oleellisesti 

se, milloin tilanteet nähdään semanttisesti rajattuina. Tässä tulkinnassa ja sen myötä 

le-partikkelin käytössä nähtiin yksilöllisiäkin eroja, jotka juontuivat sekä tietoisista 

että tiedostamattomista valinnoista. Irrallaan arvioituina kiinankieliset 

esimerkkilauseet voivat saada useampia mahdollisia aspektitulkintoja, mutta 

todellisessa käyttökontekstissa ne ovat selvemmin nähtävissä tiettyä aspektia 

ilmaiseviksi. Kontekstin merkitystä havainnollistaa sekin, että vaikka semanttisia ja 

syntaktisia rajoituksia partikkelin käytölle mainittiin runsaasti, osoitettiin toisaalta 

myös se, etteivät ne päde kaikissa tilanteissa etenkään lauseenloppuisen le-

partikkelin kohdalla. 

Syntaksin, semantiikan ja pragmaattisen seikkojen limittyminen le-partikkelin 

käytössä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla erästä käyttökontekstia: lauseke 我

买了手机 (wo mai le shouji, ostin kännykän) ei yleensä voi toimia keskustelun 
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aloittavana itsenäisenä lauseena, mutta on syntaktisesti ja semanttisesti hyväksyttävä 

itsenäinen lause seuraavissa tilanteissa tai seuraavin muunnoksin: 

 vastauksena kysymykseen 你昨晚做了啥 ni zuowan zuo le sha, mitä teit 

eilen 

 yhdyslauseen alkuosana:我买了手机就回家 wo mai le shouji jiu hui jia, kun 

olen ostanut kännykän, palaan kotiin 

 kun siihen liitetään mittasana: 我买了一台手机 wo mai le yi tai shouji, ostin 

(yhden) kännykän 

 kun siihen liitetään kysymyspartikkeli 吗 ma: 你买了手机吗 ni mai le shouji 

ma, ostitko kännykän  

 kun toinen le-partikkeli lisätään lauseen loppuun: 我买了手机了 wo mai le 

shouji le, ostin kännykän. 

Aluksi ongelma saattaa vaikuttaa syntaktiselta: lausekkeen 我买了手机 objekti 手机

shouji on kvantifioimaton ja rajaamaton, joten se on yhteensopimaton perfektiivistä 

aspektia ilmaisevan le-partikkelin kanssa. Yhdys- tai ehtolauseessa sen sijaan 

jälkimmäinen lause 就回家 jiu hui jia tekee aloittavasta lauseesta semanttisesti 

rajatun, koska kyseessä ovat peräkkäiset tapahtumat. Syntaktiset ja semanttiset 

selityskeinot ovat kuitenkin koetuksella, kun tarkastellaan miksi täysin sama lause on 

hyväksyttävä toimiessaan vastauksena, muttei keskustelun aloittavana väitelauseena 

– vastauksena se on sidottu kysymyksen kontekstiin. Lisäksi itse asiassa 我买了手机

wo mai le shouji toimii sellaisenaan myös keskustelunaloituksena, mutta se edellyttää 

sitä, ettei puheenaihe tule kuulijalle yllätyksenä, vaan kännykänostoaikeet ovat 

esimerkiksi tulleet jo joskus aiemmin esille. 

Tässä tutkielmassa evaluoiviksi kielenpiirteiksi nimetyt käsitteet modaalisuus, 

miratiivisuus ja asennoituminen eivät ole määritelmällisesti yhtä selvärajaisia kuin 

aikasuhteisiin liittyvät kategoriat, mikä voi olla osasyynä siihen, että le-partikkelin 

osalta niihin liittyvät näkemykset olivat vielä vähemmän selvät kuin aikasuhteiden 

kohdalla. Itse asiassa useimmat lähteet eivät käsitelleet niitä joko lainkaan tai tekivät 

sen ainoastaan toteamalla, että muutosta ilmaiseva lauseenloppuinen le on 

modaalipartikkeli. Tässä yhteydessä ne eivät kuitenkaan määritelleet modaliteettia 

mitenkään tai maininneet mitä modaliteetin lajia 了 ilmaisee, jolloin jäi epäselväksi 

miksi termiä ylipäänsä käytettiin. Yksittäiset lähteet kuitenkin osoittivat le-

partikkelin voivan sekä ilmentää monenlaista modaliteettia että säädellä sen 

intensiteettiä. 了-partikkelin itsessään ei kuitenkaan uskottavasti osoitettu viestivän 
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mitään tietyntyyppistä modaliteettia tai asennoitumista – konteksti ratkaisee 

niidenkin osalta. Miratiivisuuden osalta le-partikkelin rooli odotustenvastaisuuden tai 

yllätyksellisyyden ilmaisussa osoitettiin kuitenkin selvemmin, mikä voi johtua siitä, 

että se on käsitteenä selvästi suppeampi ja selvärajaisempi. 

Sen lisäksi, ettei modaalisuutta osattu tai haluttu määritellä, on syytä kysyä myös, 

miksei kieliopeissa tai le-partikkelia käsittelevissä tutkimuksissa käytetty lähes 

lainkaan termejä asennoituminen tai miratiivisuus – eivätkö tutkijat ja 

kielioppikirjailijat tunne kyseisiä käsitteitä vai eikö niitä pidetä tärkeinä kiinan kielen 

kuvauksessa? Osassa aineistoa kuitenkin sivuttiin niihin liittyviä teemoja, mutta 

teosten käsitteellinen epämääräisyys jätti kuvauksen hajanaiseksi. 

Vaikka le-partikkelin keskeisimmät merkitykset – ajalliset, evaluoivat ja 

vuorovaikutukselliset funktiot – vaativat tiivistyksenäkin melko pitkän selostuksen 

ollakseen informatiivisia, on silloinkin kyseessä karsiva yleistys, sillä yksittäisissä 

lähteissä mainittiin myös käyttökonteksteja, joita ei voida määritelmällisesti 

kovinkaan helposti mahduttaa edellä mainittuihin kattokäsitteisiin. Tällaisia 

funktioita ovat muun muassa subjekti–predikaattilauserakenteen muuntaminen 

topiikki–kommenttirakenteeksi, asioiden luetteleminen ja verbikomplementin 掉

diao korvaaminen merkityksessä hankkiutua eroon. Tämä kertonee joko siitä, että le-

partikkelilla todella on lukuisia erilaisia funktioita tai siitä, ettei partikkelin 

ydinfunktioita ole vielä osattu määritellä tarpeeksi selvästi. 

Analyysia vaikeuttaa sekin, että le voi esiintyä paitsi itsenäisenä partikkelina, myös 

fraasien tai sanojen osana (muun muassa 为了 wèile ja 极了 jíle), yhdessä muiden 

partikkelien kanssa joko niihin sulautuneena (啦 la, 咯 lo, 喽 lou) tai peräkkäin 

käytettyinä (了吧 le ba,了呢 le ne,了吗 le ma) sekä erilaisissa rakenteissa, kuten 就

jiù–verbi–了 tai reduplikaatio muodossa verbi–了–verbi, jolla ilmaistaan 

lyhytaikaista tai muutaman kerran lyhyessä ajassa toistuvaa rennon huoletonta 

tekemistä (esimerkiksi 看了看 kànlekàn, silmäillä, vilkaista). Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella näyttäisi, ettei le-partikkelin rooli edellä kuvatuissa tapauksissa ole sama 

kuin itsenäisenä partikkelina – tosin tämän toteaminen varmuudella vaatii 

lisätutkimusta. 
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Le-analyysi on tutkijoille haastava kokonaisuus, mistä ovat osoituksena lukuisat eri 

tulkinnat ja yhä uudet aihetta käsittelevät tutkimukset, joihin tämäkin lukeutuu. 

Haastavuuteen vaikuttavat monet tekijät: le on yleinen, muttei kuitenkaan 

käyttökonteksteissaan välttämättä pakollinen elementti, jonka käytössä ilmenee 

yksilöllisiä eroja ja joka on yhdistetty lukuisiin kielellisiin kategorioihin ja 

käsitteisiin. Keskeinen analyysia vaikeuttava tekijä on tutkielmassa moneen kertaan 

mainittu havainto siitä, että julkilausumaton konteksti vaikuttaa keskeisesti siihen, 

mitä mandariinikiinassa varsinaisesti lausutaan verbaalisesti. Le-partikkelia 

tutkiessamme pyrimme siis käsitteellistämään ja kielellistämään myös 

tämän ’näkymättömän’ kontekstin ja yksittäisen kielellisen elementin eli le-

partikkelin vuorovaikutusta. 

Jatkotutkimukselle on selkeä tarve, ja selvää lienee myös se, ettei ainoastaan 

käytännönläheisten käyttötilanteiden tarkastelu tai yksittäisten lauseiden kielellisten 

elementtien analysointi tai ylipäätään pelkän kirjallisen ilmaisun tutkimisessa 

pitäytyminen ole riittävä lähestymistapa todellisen ymmärryksen saavuttamiseksi. 

Kokonaisuutena aineisto osoitti selvästi, että le-partikkelia on tarpeen tarkastella 

monipuolisesti eri näkökulmista ja eri tasoilla huomioiden niin syntaksi, semantiikka, 

pragmatiikka, sosiolingvistiset seikat kuin kognitiokin – ja jopa fonologia, kuten on 

ehdotettu. 

Analyysissa on vältettävä liiallista yleistämistä tai tilanteiden väkisinselittämistä (jos 

jokin todellisessa kielenkäytössä esiintyvä le-partikkelin käyttötapa ei ole aidosti 

perusteltavissa tietyn teorian mukaan) sekä liian kapeasti rajattuihin lukuisiin 

syntaktisiin ja semanttisiin yksityiskohtiin hukkumista – seikkoja, joista monia 

aiempia tutkimuksia on tämän kirjallisuuskatsauksen aineistossa kritisoitu (ks. Berg 

& Wu 2006, 58).  

Miten esimerkiksi selitettäisiin ilmaisu 谢谢了但我不需要 xièxie le dàn wǒ bù 

xūyào, kiitos, mutta en tarvitse? Onko kiitos tässä sittenkin kiittää ja le perfektiivisen 

aspektin tunnus, vai ilmaistaanko partikkelilla jonkinlaista modaliteettia tai 

suhtautumista – tai ehkä kyseessä on miratiivi tai yhteisen perustan koordinoinnin 

väline. Esimerkissä le-partikkelin voisi luultavasti yrittää selittää mihin tahansa 

näistä kategorioista tai niiden jonkinlaiseksi yhdistelmäksi, mutta vakuuttavien 

perustelujen esittäminen on jo huomattavasti vaikeampaa. 
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Jatkossa tulee selvittää tarkemmin myös kiinankielisessä tutkimuskirjallisuudessa 

esitettyjä näkemyksiä, vaikka valtaosa tämänkin tutkielman englanninkielisestä 

aineistosta oli natiivipuhujien kirjoittamaa. Syitä siihen, miksi aineiston 

kiinankieliset lähteet eivät viittaa muunkielisiin teoksiin, voi vain spekuloida: 

osasyynä voi olla se, että koska partikkelin oikeaoppinen käyttö ei tuottane 

natiivipuhujille juurikaan vaikeuksia, ei kiinankielisen kohdeyleisön tarpeisiin 

laadituissa teoksissa ole yhtä laajaa tarvetta pohtia ja käsitteellistää aihetta kuin 

kiinaa vieraana kielenä opiskeleville. Toisaalta samaa voisi sanoa suomen objektin 

sijoista, joita kaikesta huolimatta on tutkittu runsaasti Suomessa ja suomeksi. 

Sekä kielellinen että ei-kielellinen konteksti mainittiin erityisen merkittävänä 

suullisessa vuorovaikutuksessa, jota koordinoivana partikkelina le nähtiin osassa 

aineistoa. Tällöin tutkimuksen päähuomio oli syntaksin ja lausetason semantiikan 

sijaan diskurssissa, kognitiossa ja pragmatiikassa, mikä toisaalta johti siihen, että 

joidenkin merkittävien muissa lähteissä kuvattujen syntaktisten rajoitteiden käsittely 

pitkälti sivuutettiin. Analogiana tätä voisi verrata tilanteeseen, jossa keskustelun 

aikana halutaan niin kiihkeästi saada itse sanottua jotain tärkeää, ettei ole aikaa tai 

halua kuunnella muiden lauseita loppuun – tällöin prioriteettina ei ole kokonaiskuvan 

tai konsensuksen muodostaminen, saati sitten se, että huomioitaisiin aidosti muiden 

näkemykset. Yhteisen tiedollisen perustan teorialla on kuitenkin jatkossakin 

annettavaa myös kiinantutkimukselle ja le-partikkelin analyysille, kunhan 

pragmaattiset, semanttiset ja syntaktiset näkökulmat yhdistetään. Samalla on 

selvitettävä, mikä on le-partikkelin suhde muihin kielellisiin elementteihin 

esimerkiksi tietyntyyppisissä kieltolauseissa ja muissa tilanteissa, jotka voidaan lukea 

yhteisen tiedollisen perustan koordinoimiseksi, mutta joissa le-partikkelia ei käytetä. 

Le-partikkelin omaksuminen vaatii tiedollisen ja teoreettisen ymmärryksen lisäksi 

suhteellisen paljon kiinan kielen käyttökokemusta, sillä ei ole mitään tiettyä 

käyttökontekstia, missä sitä on välttämätöntä käyttää: esimerkiksi perfektiivisyyttä 

tai tietynlaista suhtautumista voidaan ilmaista sekä leksikaalisesti että muilla 

kieliopillisilla keinoilla. Ymmärrystä voidaan syventää tarkastelemalla yksilöllisiä 

eroja ja käytön valinnaisuutta aiempaa seikkaperäisemmin: miksi tietyissä tilanteissa 

käytetään le-partikkelia ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että se on joko jätettävissä 

pois tai vastaava asia voidaan ilmaistaan muilla kielellisillä elementeillä? 
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Kirjallisuuskatsauksen tulosten valossa lienee ilmeistä myös, että tutkimuksessa tulee 

jatkaa selvitystä siitä, onko olemassa yksi vai kaksi homofonista le-partikkelia, joilla 

on eri merkitykset ja funktiot ja sitä kautta myös erilaiset syntaktiset, semanttiset ja 

pragmaattiset rajoitukset. Vaikka se, että samassa lauseessa voi esiintyä kaksi le-

partikkelia, viittaa kahden erillisen partikkelin olemassaoloon, ovat tutkijat 

erimielisiä lyhyiden predikaattiin ja le-partikkeliin päättyvien lauseiden kohdalla 

siitä, onko le kussakin tapauksessa 了 1 vai 了 2. Itse asiassa partikkelin 

käyttökontekstit näyttäytyvät niin moninaisina, ettei tule sulkea pois mahdollisuutta, 

että homofonisia partikkeleita on useampi kuin kaksi. Lisäksi aineistossa esitetty 

hypoteesi siitä, että homofonisina pidetyt 了 1 ja 了 2 voisivat erota toisistaan myös 

fonologisesti, on tutkimisen arvoinen. Tällöin on kuitenkin erityisen tarpeellista 

huomioida tilanteen koko konteksti ja tarkastella prosodiaa koko lauseen tasolla (ja 

jopa koko diskurssin tasolla), sillä kukin le-partikkelin sisältävä ilmaisu voidaan 

tuottaa prosodisesti monella eri tavalla (esimerkiksi sarkastisesti tai vihaisesti), joten 

voi olla vaikea erottaa mahdollista yhteyttä le-partikkelin erilaisten funktioiden ja 

ääntämisasun välillä, varsinkin kun myös äänneympäristö eli allofonien esiintyminen 

sekoittaa tulkintaa. Ilmiötä voisi kuitenkin tutkia suuresta datamassasta tekoälyn 

avulla. 

Lisävalaistusta ainakin teoreettiseen analyysiin voidaan saada yhdistämällä edellä 

mainittuihin lähestymistapoihin etymologinen vertailu, jossa tarkastellaan 

nykykiinan le-partikkelin ja saman kirjoitusmerkin liao-ääntämistavan 

kehityshistorian eri vaiheita. Nykykiinan yksinkertaistetuilla merkeillä molemmat 

kirjoitetaan 了, mutta perinteisillä merkeillä liǎo verbinä kirjoitetaan toisinaan 

muodossa 瞭, ja sanakirjoista löytyy了:lle myös ääntämistapa liāo, mikä osoittaa 

etymologista tietoa eri kehitysvaiheista löytyvän. 

Vaikka tutkielman aihe on varsin tarkoin rajattu yksittäisen partikkelin tarkasteluun, 

sillä voidaan nähdä yhtymäkohtia myös muihin mandariinikiinaan liittyvien aiheiden 

tarkasteluun, sillä modernilla kiinalaisella kielitieteellä on vasta lyhyt systemaattisen 

analyysin historia3 huolimatta siitä, että kieli itsessään on huomattavan vanha ja 

                                                 
3 Ensimmäisenä kattavana modernin mandariinikiinan kieliopillisena kuvauksena pidetään Chao Yuen 

Renin (趙元任) vuonna 1968 julkaistua teosta A Grammar of Spoken Chinese, jonka hän kirjoitti 

englanniksi (ks. Berg & Wu 2006, 3). Teoksen käänsi ensimmäisenä kiinan kielelle Lü Shuxiang (吕

叔湘) vuonna 1979. 
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pitkän kehityskulun läpikäynyt. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että monet 

kiinankielisistäkin kieliopeista käyttävät pääasiassa länsimaisten kielten kuvaamiseen 

kehitettyjä käsitteitä. Esimerkiksi le-partikkeli saattaa liittyä johonkin, joka olisi 

helpommin käsitteellistettävissä mandariinikiinan rakenteesta ja sen omista 

lähtökohdista käsin. Aiheellista olisi pohtia tarkemmin esimerkiksi miten ei-

verbaalinen konteksti ilmenee kiinan kielen rakenteessa ja pyrkiä jäsentämään 

kielellisiä kategorioita myös sitä kautta. Kielelliset käsitteet ja kategoriat ovat usein 

osittain päällekkäisiä, eivät siis toisensa pois sulkevia erillisiä lokeroita, joten myös 

niiden määritelmiä on voitava ymmärryksen karttuessa tarkistaa.  

Eräs le-partikkelin mahdollinen merkityskategoria voisi olla evidentiaalisuus, 

vaikkeivat tämän tutkimuksen aineistolähteet sitä käsitelleet. Sille läheisen käsitteen, 

miratiivisuuden, tavoin kyseessä on suhteellisen uusi kategoria, joka ilmaisee 

perustuuko jokin tieto suoraan havaintoon, toisen käden tietoon tai päättelyyn 

(Forker 2018, 1). Le-partikkelin voisi tulkita miratiivin sijaan myös suoraa 

aistihavaintoa merkitseväksi kieliopilliseksi evidentiaaliksi esimerkiksi lauseessa 

zhèi shì yīngwǔ le, tämä on papukaija ainakin kun konteksti on sellainen, että 

pikkulapsi näkee lastenkirjoista tutun papukaijan ensimmäistä kertaa ja raportoi 

näköhavainnostaan vanhemmilleen. Vastaava esimerkki on myös nǐ lái le, (kas) sinä 

tulit (ja näen sen omin silmin). Muissa siniittisissä kielissä evidentiaalisuutta on 

tutkinut ainakin Erika Sandman (ks. Sandman 2016, 111) ja myös mandariinikiinan 

kohdalla se on mainittu (ks. Fang 2018, 591). Lisäksi voidaan selvittää, sopisivatko 

myös jotkin muut vähemmän tunnetut kielelliset kategoriat tai käsitteet le-partikkelin 

funktioiden kuvaukseen. 

Le-partikkelin tarkastelu tutkielmassa lienee havainnollistanut osaltaan myös 

maailman kielten erilaisuuden: kaikille kielellisille ilmiöille ja kategorioille ei löydy 

täysiä vastaavuuksia muissa kielissä – mieli on siis pidettävä avoimena sekä 

tutkimuksessa että kieltenopiskelussa. Tämä on luonnollisesti haastavaa siitäkin 

syystä, että monitasoisia kielellisiä ilmiöitä kukin tutkija pystynee jäsentämään oman 

ajattelunsa kautta lähinnä niillä kielillä, jotka hän hallitsee riittävän hyvin – ainakin 

kun puhutaan syvällisestä abstraktista ajattelusta. Tässä ovat kuitenkin avuksi sekä 

tietämys kieleen liittyvistä kognitiivisista prosesseista että vertaileva kielitypologinen 

tutkimusote. 
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