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1. Johdanto 
  

Kaikissa kielissä puheen sävyjen ilmaisemisen keinot eroavat toisistaan riippuen kielten 

morfologisista, fonologisista, syntaktisista ja muista ominaisuuksista. Puhetta sävyttääksemme 

me käytämme puhumassamme kielessä saatavilla olevia keinoja. Käyttäessämme niitä 

natiiveina tuskin huomaamme, mitä keinoja ne ovat. Saatamme kuitenkin pohtia niitä, kun kyse 

on meidän ajatustemme ilmaisemisesta vieraalla kielellä. Tajuttuamme, että samalla tavalla ei 

voi sanoa haluttua lausumaa, alamme etsimään keinoja sen kääntämiseen. Miten sanoisimme 

venäjäksi esimerkiksi “Mitähän se tarkoittaa?”, kun liitepartikkelia -hAn ei ole olemassa 

venäjän kielessä. Siten huomaamme, että ilmaisemisen keinot eivät ole samanlaisia. Ja sitä 

paitsi ne voivat olla kieliopillisesti täysin erilaisia. Siinä yhteydessä esille nousee kysymys: 

millä keinoilla puheen sävyjä käännetään vieraisiin kieliin? Yritän vastata tähän kysymykseen 

tutkimalla liitepartikkelin -hAn venäjännöskeinoja tässä työssä. 

 

On tärkeää huomata heti alussa, että termiä sävypartikkeli käytetään laajasti fennistiikassa, sillä 

juuri partikkeleiden keinoin suomalaiset sävyttävät puhettaan. ”Kullakin partikkelilla on jokin 

väljähkö oma merkitys, joka saa lopullisen tulkinnan sen mukaan, missä kontekstissa – 

millaisessa lausumassa ja vuorossa ja missä kohden keskustelua – partikkeli esiintyy” (VISK 

§ 821). Tälle termille ei ole kuitenkaan vastinetta venäjän kielen tutkimuksessa. Kuten tästä 

työstä käy ilmi, sävyttämisen keinot venäjässä ovat täysin erilaisia kuin suomessa. 

Sävypartikkeli on morfologinen ja leksikaalinen kieliaines. Venäjän kielen tutkimuksessa 

käytetään termiä diskurssisana puheen sävyttämisen yhteydessä. Täten liitepartikkelin -hAn 

vastineita tutkiessani tarkastelen suuremmaksi osaksi leksikaalisia kieliaineksia. Diskurssisana 

ei kuitenkaan ole vakiintunut termi. Kiseleva ja Paillard (1998: 7–8) toteavat, että tämän 

tyyppisiä kieliaineksia myös kutsutaan apusanoiksi ja modaalisanoiksi. Tässä työssä käytän 

termiä diskurssisana, sillä lukemassani teoreettisissa lähteissä sitä on käytetty laajemmin1.    

 

 
1 Tässä ja myöhemmin tekijän oma suomennos 
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Kaunokirjallisuudessa käytetään paljon värikästä kieltä, joka usein sisältää runsaasti 

sävypartikkeleita ja nimenomaan liitepartikkelia -hAn. Tutkielmassani tarkastelen sen 

merkityksiä ja käyttötapoja, sekä vastineita venäjän kielessä tekstikorpuksen avulla.  

 

 

 1.1 Tutkimuskysymykset ja työn tavoite 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää liitepartikkelin -hAn kääntämisen sopivimmat ja 

parhaat tekniikat suomalaisen kaunokirjallisuuden venäjäntämisessä ottaen huomioon 

partikkelin useat merkitykset ja erikoiset pragmaattiset implikaatiot mahdollisimman 

kattavasti. Tässä yhteydessä esille tulevat seuraavat kysymykset: 

 

• Mitkä ovat ne keinot, mitä liitepartikkelin -hAn pragmaattisten implikaatioiden 

välittämiseksi yleisesti käytetään suomalaisen kaunokirjallisuuden kääntämisessä? 

• Miten liitepartikkelin -hAn merkitykset vaikuttavat venäjännösten valintaan 

kaunokirjallisuuden käännöksissä? 

  

Tarkoituksena on tarkastella liitepartikkelin -hAn merkitysten ja sen venäjännösten suhdetta. 

Käsittääkseni sen paremmin syvennyn myös sen venäjänkielisten vastineiden käyttöön ja 

merkityksiin. Vastaavuuden ymmärrys edesauttaa liitepartikkelin -hAn vastineiden tarkempaa 

valintaa käännettäessä venäjäksi.  Kääntäjien ratkaisujen valinta valitsemassani käännöksissä 

selventää syyt, miksi niissä käytetään juuri tätä vastinetta, tai miksi vastine puuttuu 

venäjännöksestä kokonaan. Tässä työssä tutkin myös sitä, mitkä muut tekijät vaikuttavat 

ratkaisujen valintaan, esimerkiksi molempien, alkuperäisen ja käännöksen, kielten 

kieliopilliset järjestelmät ja niin edelleen.  

 

 

1.2 Tutkielman rakenne 
 

Teoriaosiossa tutkin ensin liitepartikkelia -hAn yleisesti ja sitä miten se käyttäytyy lauseissa, 

käyn läpi liitepartikkeliin -hAn liittyvää teoriataustaa ja käsittelen sen merkitysten 

ongelmallisuutta ja sen luomia pragmaattisia implikaatioita. Tarkastelen, mitä pragmaattinen 
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implikaatio tarkoittaa ja, minkälainen rooli sillä on kääntämisprosessissa. Sen jälkeen selvitän 

suomen ja venäjän välillisiä eroja. Se saattaa auttaa ymmärtämään kääntäjien valitsemia 

ratkaisuja. Myös tutkin niitä eroja, jotka vaikuttavat eri ratkaisujen valintaan.  

 

Tarkastelen myös diskurssisanoja ja muita keinoja, joiden avulla venäjää puhuvat sävyttävät 

puhettaan. Keräämäni tietojen perusteella selvitän, mitkä venäjänkieliset vastineet ovat 

olemassa, kuinka hyvin ne välittävät partikkelin -hAn luomia implikaatioita ja millä keinoilla 

sen voi kääntää venäjäksi pragmaattisesta näkökulmasta.  

 

 

1.3 Menetelmä ja aineisto 
 

Tutkimukseni on luonteeltaan empiirinen laadullinen korpustutkimus. Tämän menetelmän 

mukaan analysoidaan tietokonejärjestelmän avulla suuria tekstimääriä, jotka on kerätty 

korpukseksi kutsutusta kokoelmasta (Finto). Korpustutkimus sai alkunsa 1940-luvulla, jolloin 

alettiin järjestää tietoa ensimmäisten tietokoneiden avulla. Sitä on hyödynnetty sekä 

deskriptiivisessä lingvistiikassa että leksikografiassa, terminologiassa, pedagogiikassa ja 

tieteen muilla aloilla. Korpukseen laaditut tiedot havainnollistavat kielen ilmiöitä ja sitä, miten 

ne käyttäytyvät todellisuudessa. Korpustutkimus mahdollistaa kielellisen tyypillisyyden 

analysoinnin. (Eskola 2002: 23–24.)   

  

Käännöstieteessä käytetään rinnakkaiskorpuksia, jotka ovat alkuperäisistä ja käännösteksteistä 

koostuvia  kaksikielisiä korpuksia. Tämän tutkimusmenetelmän hyvä puoli on kaksisuuntai- 

suus, eli voi tutkia sekä alkuperäis- että kohdekieltä yhtä tehokkaasti. Kontrastiivisessa 

tutkimuksessa hyödynnetään rinnakkaiskorpuksia vertaamalla tutkimustuloksia ja tutkimalla 

kielten suhdetta tällä tavoin. Tämä menetelmä mahdollistaa vertailun monessa ulottuvuudessa 

riippuen siitä, mikä on tutkimuksen tavoite. (Johansson 2003: 138–139.)  Korpus on kokoelma 

tekstejä. Työkalu, joka suorittaa hakua, on concordancer (Kübler 2003: 30). Sen suodattimien 

avulla voidaan tarkastella kielten morfologisia, syntaktisia, semanttisia ja muita ilmiöitä. 
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Vertaillakseni –hAn-liitepartikkelillisia lausumia niihin venäjännettyisiin vastineisiin käytän 

ParFin2016 -rinnakkaiskorpusta. Se sisältää suomalaisia kaunokirjallisia tekstejä vv. 1870 –

2014 ja niiden venäjännöksiä sovitettuna lausetasolle. Päästäkseni ParFiniin käytän 

verkkopohjaista työkalua Texthammer, jolla voidaan tehdä konkordanssihakuja kieliopillisesti 

jäsennetyistä tekstikorpuksista (Texthammer). Järjestelmästä löytyy 30 suomenkielistä teosta 

ja niiden venäjännökset. Tutkijana minua kiinnostavat lausumat ilmentyvät laajennetussa 

kontekstissa konkordanssissa. Valittuani alakorpuksen suoritan etsinnän hakusanalla 

“Clitic=hAn” ja saan etsimäni tulokset morfologisen analyysin kautta. Teen rinnastuksen ja 

muodostan tilaston sen perusteella Excelissä.  

 

Aineistona käytän ParFinista löytyviä seuraavia kaunokirjoja:  

1)Konkka Juhani Pietarin valot (muistelmaromaani 1958). Käännös: Jakub Lapatka 2014 

Огни Петербурга (Ogni Peterburga); 

2)Lehtolainen Leena Harmin paikka (rikosromaani 1994). Käännös: Tatiana Mel’nik 2012 

Змеи в раю (Zmei v raju); 

3) Lehtolainen Leena Kuparisydän  (rikosromaani 1995). Käännös: Tais’ja Džafarova-Viitala 

2006: Mедное сердце (Mednoe serdtse). 

 

Olen valinnut nämä teokset sillä periaatteella, että niissä on runsaasti liitepartikkelin -hAn 

esiintymiä. Valitsemissani Lehtolaisen ja Konkan kirjoissa on runsaasti dialogeja, sekä kaikissa 

kolmessa teoksessa kerronta on ensimmäisessä persoonassa. Voidaan olettaa, että partikkeli 

esiintyy varsinkin vuorovaikutustilanteissa, koska sen tarkoitus on välittää sävyä tai korostusta 

kuulijalle. 

 

 

2 Teoriataustaa 
  

Tutkimuksen kohteena on liitepartikkelin -hAn mahdolliset venäjännökset. Niiden valitse- 

minen on kiinteästi sidoksissa sen pragmaattisiin implikaatioihin, jotka vuorostaan vaihtelevat 

todella paljon. Sen merkityksiin vaikuttavat monet syntaktis-semanttiset tekijät, muun muassa 

lausetyyppi, lauseen rakenne ja sen teema, konteksti, puhetyyli ja niin edelleen, vaikka 

Nykysuomen sanakirjassa (myöhemmin NS) on rajoitettu määrä kyseisen liitepartikkelin 
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merkityksiä. Tutkiessa muita asiaan liittyviä lähteitä tuli ilmi, että sen merkitykset eivät rajoitu 

NS:n kuvaukseen, kuten huomaamme tässä työssä mainituista tutkimuksista. Sen lisäksi -hAn 

ei ole yksinkertaisin ilmiö lauseopin kannalta. Selvitän tässä luvussa miksi. 

 

 

2.1 Liitepartikkelin -hAn käyttö lauseessa 
  

Klassisen morfologisen typologian mukaan suomi, kuten muutkin uralilaiset kielet, ovat 

agglutinoivia kieliä, joille luonteenomaisena pidetään suurta määrää sanavartaloon liitettäviä 

affikseja. Ne ilmaisevat kieliopillisia suhteita ja liittyvät joko vartalon alkuun (prefiksit) tai sen 

loppuun (suffiksit).  Jälkimmäisiä luokitellaan johtimiksi, päätteiksi, tunnuksiksi, liitteiksi ja 

liitepartikkeleiksi. Agglutinoivia kieliä luonnehtiva pääominaisuus on se, että affiksit ovat 

useimmiten selvästi erotettavissa vartalosta (Dahl 2008: 547; Joki 1972: 18). 

 

Ison suomen kieliopin (VISK § 829) mukaan -hAn esiintyy tyypillisesti komplekseissa 

lauseissa ja liittyy päälauseen hallitsevan lauseen ensimmäiseen jäseneen tai lausekkeen 

ensimmäisenä jäsenenä olevaan interrogatiivi- tai demonstratiivipronominiin (Mä en mene 

sinne, koska huomennahan on se tarkastustilaisuus. Mitähän asiaa?). -HAn kuitenkin voi olla 

myös sellaisissa lauseissa, jotka vaikuttavat sivulauseilta. Ne eivät kuitenkaan ole alisteisia 

syntaktisesti, mutta ei-restriktiivisiä lisäyksiä (Mä en mene sinne, koska huomennahan se on 

tarkastustilaisuus) tai referaatteja (Tarjoilija – huomautti, että hinnathAn on ihan selvästi 

mainittu). Hakulisen (2001 [1976]: 66–88) mukaan -hAn liittyy lauseen teeman viimeiseen 

sanaan (Mutta kyllä sinne oikeastaan pitäs mennä, täysi äänioikeushan siellä on). 

Poikkeuksena ovat verbillä alkavat lauseet, joissa teema on aina yksinäinen (Olisimmehan 

mekin aikoinaan ottaneet viljelystilan etelästä). 

 

Kyseisen liitepartikkelin käyttö on erittäin laajaa ja monipuolista. Kuten huomaamme NS:n 

(NS s.v. -hAn) esimerkeistä, -hAn esiintyy kaikissa lausetyypeissä: myönteisissä, kielteisissä, 

interrogatiivilauseissa, sekä direktiiveissä. Sen pragmaattinen implikaatio muuttuu myös sen 

mukaan. 
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Kuten yllä mainitsin, -hAn lisätään päälauseen hallitsevan lauseen ensimmäiseen jäseneen. 

Täten lauseessa voi olla vain yksi -hAn. Tämä koskee myös muita liitepartikkeleitä -kin, -kaan/ 

kään, -ko/-kö, -pa/-pä, -s. -HAn voi liittyä sanaan, vaikka siinä olisi jokin muu liitepartikkeli jo 

mukana. Se kuitenkin lisätään aina viimeisenä (Liisakohan, minäpähän). (Välimaa-Blum 1987: 

471.) 

 

VISKissa esitetyn -hAn-liitepartikkelin määritelmän (VISK § 829–830) mukaan se on 

sävypartikkeli, jonka tehtävänä on sävyttää puhefunktiota ja tuoda lausumaan jokin 

implikaatio. On tärkeä huomata, että -hAn sävyttää koko lausumaa, eikä vain sitä yhtä sanaa, 

johon se kiinnittyy. -hAn-liitepartikkelin käyttöä suomen kielessä ei voi luonnehtia 

yksinkertaisesti. Sen merkitykset eivät tule ilmi eksplisiittisesti aina. Kuten muutkin 

sävypartikkelit se vaikuttaa ilmaisun sävyyn, sen takia sen merkityskin muuttuu. -HAn ei 

kuitenkaan vaikuta lauseeseen kieliopillisesti, eli lause on oikea, vaikka -hAn poistettaisiin 

siitä. 

 

Liitepartikkelin -hAn merkityksistä ja implikaatioista on ollut väittelyä fennistiikassa. Kaikki 

tutkijat eivät ole samaa mieltä sen kuvauksesta NS:ssa, jota monet käyttävät tutkimustensa 

lähtökohtana. Seuraavassa luvussa yritän selvittää, onko olemassa yhteinen periaate, jonka 

mukaan kyseistä liitepartikkelia käytetään suomen kielessä. Päämerkitysten ja implikaatioiden 

selvittäminen saattaa auttaa -hAn-liitepartikkelin vastineiden etsinnöissä venäjän kielessä. 

  

 

2.2 Liitepartikkelin -hAn merkityksiä 
  

 Liitepartikkelia -hAn ja sen semanttisia ja pragmaattisia merkityksiä suomen kielessä on 

tutkittu paljon yleiskielessä, murteissa, eri ikäluokkien puheessa ja kaunokirjallisuudessa viime 

vuosikymmeninä. Sen lisäksi löytyy jonkun verran korpustutkimuksia niiden kääntämisen 

keinoista vieraisiin kieliin, kuten viroon. NS:ssa on esitetty -hAn-liitepartikkelin neljä 

merkitystä ja niihin liittyvät useammat pragmaattiset implikaatiot. VISK:ssa on laajasti kuvattu 

kyseinen liitepartikkeli ja sen fonologisia, morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia, 

implikaatioita erilaisissa lauselajeissa, käyttöjä, merkityksiä, rajoituksia ja niin edelleen. 
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Nykysuomen sanakirjan (NS s.v. -hAn) mukaan -hAn-liitepartikkeli on  

• “kuulijaan vetoavasti osoittamassa, että kyseessä oleva asia on ilmeinen tai tunnettu; 

ennen sanotusta, tapahtuneesta tms. muistuttamassa, sävy million toteava tai vetoava 

milloin selitettävä. Aikahan parantaa haavat. 

• merkitykseltään eksplanatiivi konjunktiota läheten. Mitäs minä uudella puvulla, 

välttäähän tämäkin vielä. 

• ilmaisemassa jotakin vasta havaittua tai mieleen tullutta; vastaväitteissä. -Hän ei ole 

kotona. -OnpahAn. 

• lieventämässä ilmaisua. a. mahdollisuutta, olettamusta tai epäilyä ilmaisevassa 

lauseessa. Olisihan se hyvä. b. ilmaisemassa vaatimattomuutta tai 

välinpitämättömyyttä; kyseessä olevan teon, tapahtuman merkitystä vähentämässä. 

Olinhan siellä minäkin. c. kohteliaassa, vaatimattomassa, ei aina edes vastausta 

edellyttävässä arvelun luonteisessa kysymyslauseessa. Mitähän sinä ajattelet? d. 

kohteliaassa, ystävällisessä kehotuksessa. Istutaanhan nyt hiukan! e. merkitykseltään 

konsessiivikonjuktiota läheten. Harmittihan se vähän, mutta mikäs auttoi.” 

 

Auli Hakulinen, ISKin päätoimittaja ja tieteeseen merkittävän panoksen antanut tunnettu 

suomen kielen tutkija, kirjoitti 50 sivun artikkelin liitepartikkelista -hAn nimeltään 

“Liitepartikkelin -hAn syntaksia ja pragmatiikkaa”. Siinä hän (Hakulinen 2001 [1976]: 46) ei 

hylkää yllä olevia merkityksiä, mutta kritisoi NS:ssa esitettyä -hAn-liitepartikkelin kuvausta. 

Hän perusteli omaa kritiikkiään sillä, että sanakirjassa esitetyt esimerkit ovat implisiittisesti 

tekstuaalisia. Ei tule lainkaan ilmi selkeästi, mitä ne voivat tarkoittaa ilman kontekstia, jota 

sanakirjassa ei ole esitetty esimerkkien yhteydessä. Hakulinen käytti omaa tekstuaalista 

intuitiotaan samalla, kun lukija joutuu nojautumaan omaan kielitaitoonsa lukiessaan niitä 

kuvauksia. 

 

Hakulisen mielestä (2001 [1976]: 46–47) jää myös epäselväksi NS:n kuvauksista “onko eri 

merkitysten välillä olemassa jokin yhteinen tekijä” ja onko lauseessa jokin yhteispeli kyseisen 

liitepartikkelin ja muiden syntaktis-semanttisten tekijöiden välillä. Hänen kirjoituksensa 

tarkoituksenaan oli muun muassa tarkastella -hAn-partikkelin tekstuaalista käyttäytymistä 

yksityiskohtaisesti, lauseiden teemoja, joihin -hAn kytkeytyy, niiden syntaktis-semanttisia 

suhteita ja -hAn-partikkelin roolia niissä ja tämän kielellisen ilmiön parhaiten sopivaa kuvausta. 
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Toisin kuin NS:ssa hän esittää esimerkkejä autenttisista teksteistä välttääkseen nojautumista 

pelkästään omiin kielellisiin intuitioihinsa. 

 

Tutkimuksensa tuloksena Hakulinen tekee johtopäätöksen siitä, että -hAn-liitepartikkelin 

tehtävänä on kuitenkin vedota lukijalle jo tuttuun tietoon, eli -hAn tuottaa lauseeseen tietyn 

konventionaalisen implikaation (Hakulinen 2001 [1976]: 88). -hAn-liitepartikkelin konventio- 

naaliseksi implikaatioksi Hakulinen ja Karlsson kutsuvat yhteiseen tietoon viittavaa merkitystä 

(Hakulinen – Karlsson 1988: 328). Esimerkkinä konventionaalisesta implikaatiosta on a. Minä 

rakastan sinua. b. Minähän rakastan sinua. Niistä jälkimmäinen sisältää sen, eli lauseessa b 

puhuja viittaa yleisemmin tunnettuun tietoon. Täten vastaukset niihin kahteen väitteeseen 

olisivat erilaisia. a.-Minä rakastan sinua. – Etpäs rakasta. b. Minähän rakastan sinua. – Ei se 

niin itsestään selvää ole. (tai – En minä sitä ole tiennyt.). (Hakulinen 2001 [1976]: 85.) 

 

Hakulinen korostaa myös sitä, että kyseisen liitepartikkelin implikaatiot esiintyvät vain puhe- 

tilanteessa ja ovat liitepartikkelin ja puhetilanteen piirteiden yhteisvaikutusta (Hakulinen 2001 

[1976]: 88). Artikkelissaan hän antaa paljon muita kontekstuaalisia esimerkkejä, joissa 

liitepartikkelin implikaatiot tulevat selkeämmin. Siinä Hakulinen keskittyy erityisesti -hAn-

liitepartikkelin käyttöön ja sen seurauksena merkityksiin interrogatiivisissa, imperatiivisissa, 

myönteisissä lausetyypeissä. Hän yksityiskohtaisesti käsittelee -hAn-partikkelin implikoimia 

merkityksiä, kuten muistutus, myöntyminen, selitys. Hakulinen huomauttaa, että implikaatio 

voi vaihdella riippuen liitepartikkelilauseen teemasta (mts. 60-68). 

 

Mia Halonen (1996: 182–185) jatkaa Hakulisen teorian kehittämistä -hAn-liitepartikkelin kon- 

ventionaalisesta implikaatiosta ja korostaa myös, että sen sisältävät lauseet välittävät tuttua 

tietoa. Halonen käsittelee suhteellisen pitkiä dialogeja, niissä esiintyvää -hAn-liitepartikkelia 

ja sen kontekstista tulevaa implikaatiota. Hän tutkii liitepartikkelia -hAn muun muassa väittelyn 

kontekstissa, jossa se Halosen mielestä vetoaa muistutukseen ja edellä sanottuun. 

Pohdinnoissaan hän viittaa Hakulisen yllä mainittuun artikkeliin. Halosen kirjoituksen 

käsittelyn kohteeksi osoittautuu kombinaatio eiks- + -hAn, joka voi samaan aikaan signaloida 

puhujan tietoisuuden tilaa ja vedota yhteiseen tietoon, sekä ilmaista kohteliasta asennetta 

keskustelijaa kohtaan. (mts. 198–205.) 
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Marjukka Lehtinen (2012: 195) kannattaa Hakulisen ja Halosen näkemystä ja osoittaa, että 

-hAn-liitepartikkelin avulla tietoa esitetään tuttuna ja itsestään selvänä kokouskeskustelujen 

yhteydessä. Hän myös korostaa monta muuta implikaatiota mm. sitä, että -hAn välittää retorista 

voimaa. Sillä tavalla käyttäen tätä liitepartikkelia retorisena keinona puhujan ei tarvitse 

perustella esittämäänsä väitettä. 

 

Monien tutkijoiden kannattamalla teorialla siitä, että -hAn vetoaa kuulijalle tuttuun tietoon, on 

vastustajiakin. Riita Välimaa-Blum (1987: 471–476) ottaa kantaa tähän ilmioon täysin eri 

näkökulmasta. Toisin kuin Hakulinen hän vakuuttaa, että -hAn vetoaa uuteen tietoon, eikä 

propositio implikoi mitään tuttua. Hän toteaa tätä teoriaa omien perusteellisten esimerkkien 

avulla. (Joku on avannut hanan kuvanveistäjän kuoleman jälkeen, koska kaasu ei ollut ehtinyt 

tappaa papukaijaa. Tämä joku oli pukeutunut harmaaseen flanellipukuun ja hän poltti 

savuketta. Uhrihan poltti vain piippua ja hänellä oli aina yllään samettipuku). Välimaa-

Blumin mielestä tästä kontekstista ei voi löytää mitään uutta uhriin liittyvää tietoa. Se on 

puhujan mielipide, jota hän välittää uutena informaationa. 

 

Pro gradu -tutkielmassaan Jussi Latvalakin (2017: 1–5) kyseenalaistaa VISKin määritelmää 

kyseisestä sävypartikkelista. Työssään hän esittää kritiikkiä fennistikassa yleisesti hyväksyttyjä 

ja yllä mainittuja -hAn-liitepartikkelin merkityksiä kohtaan. Hänen tutkimuksensa päätavoite 

on kuitenkin toisenlainen.  Tutkittuaan blogikommentteja hän esittää hypoteesin siitä, että 

tämän sävypartikkelin tehtävänä on korostaa puhujan varmuuden astetta hänen lausumassaan. 

Toisin sanoen se osoittaa sitä, millainen puhujan tietämys keskusteltavasta aiheesta.  

 

Yllä mainittu teoreettinen tausta tarjoaa meille runsaasti merkityksiä, joita -hAn voi tuottaa 

riippuen sen lauseen syntaktisista ominaisuuksista ja sen jäsenten morfologisista piirteistä. 

Voin kuitenkin erottaa -hAn-liitepartikkelin pääimplikaatiot esittämäni teoreettisen taustan 

perusteella. -hAn tekee lausuman sisältämän tiedon tutuksi tai yhteiseksi vuorovaikutuksessa. 

Lauseen muiden jäsenten kombinaatiossa se voi implikoida myönnytystä, selitystä, 

muistutusta, retorisuutta, perustelemista, olettamusta, epäilyä, vaatimattomuutta, kohteliai- 
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suutta ja niin edelleen. Sen lisäksi yllä selvitin, että sillä on myös epäkonventionaalinen 

merkitys, eli uuden tiedon välittäminen. 

 

-hAn-liitepartikkelin tarkastelu on ongelmallista, koska sillä on suuri määrä merkityksiä ja 

pragmaattisia implikaatioita, jotka riippuvat kontekstista. Sillä ei ole referenttiä, sen funktio ei 

avaudu kovin helposti, ja siksi merkitysten lähestyminen on vaikeaa. (Latvala 2017: 8.) Sen 

lisäksi, kuten tästä luvusta voi huomata, eivät kaikki tutkijat ole yksimielisiä kyseisen 

liitepartikkelin merkityksistä ja funktiosta lauseessa. Vieraaseen kieleen kääntämisen kannalta 

sen monimerkityksisyys aiheuttaa yhä lisää vaikeuksia, jotka liittyvät implikaatioiden 

ymmärtämiseen, kielten välisiin eroihin, kaunokirjallisuuden kääntämisprosessissa vastineiden 

etsimiseen ja niin edelleen. Käyn näitä aspekteja läpi seuraavassa luvussa.  

 

 

3 Kielten välisiä eroja ja ratkaisuja niille kääntämisen prosessissa 
  
 

Andre Lefeveren (1992: 1–4) kutsuu kaunokirjallista kääntämistä uudelleenkirjoittamiseksi, 

sillä lukiessaan ihminen ei enää hahmota alkuperäisen teoksen kieltä, vaan kieltä, joka on 

käännetty hänelle ymmärrettäväksi. Kääntäjä kirjoittaa teosta uudelleen saadessaan monen 

aspektin vaikutteita, joita ovat ideologia, instituutio ja niin edelleen. Hän luo kuvia, joita lukijan 

on hahmotettava. Hän hahmottaa koko teoksen kääntäjän tajunnan kautta.   

Kääntämisen eli uudelleenkirjoittamisen ongelmallisuus johtuu monesta syystä, esimerkiksi 

kielellisten yksikköjen semantiikan erikoisluonteesta ja todellisuutta kuvaavista eroista 

käännettävissä teksteissä. Sen lisäksi “maailmankuvat”, joita kielet luovat kuvastaakseen 

kielen ulkopuolista todellisuutta, eivät vastaa toisiaan. (Komissarov: 1999, 16.) Kohdatessaan 

tällaisia vaikeuksia kääntäjän tehtävänä on etsittävä niihin ratkaisu ja kirjoitettava teksti 

uudelleen seuraten mahdollisimman läheisesti alkuperäistä teosta. Tässä työssä tarkoituksena 

on käsitellä yhtä Komissarovin esittämistä vaikeuksista, eli kielellisten yksikköjen semantiikan 

erikoisluonnetta, sekä pragmatiikkaan liittyviä piirteitä. Käsitellessäni niitä yritän samalla 

lähestyä yllä mainittuja ongelmia, eli implikaatioiden ymmärtämistä ja suomen ja venäjän 

kielten välisiä eroja. 
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 3.1 Venäjän ja suomen kielten välisiä eroja 

  

Kielen semantiikka on kiinteästi sidoksissa sen morfologiseen järjestelmään, sillä sanan 

merkitys voi muuttua ratkaisevasti jos siihen lisätään jokin affiksi. Lauseenkin merkitys voi 

muuttua, jos sitä sävytetään sävypartikkelilla tai ns. diskurssisanalla. Verratessaan suomea ja 

venäjää kohtaa erittäin paljon sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Käsittelen niitä fonetiikan, 

morfologian ja syntaksin tasoilla tässä luvussa.  

 

Nikunlassin (2020) mukaan suurin osa eroista johtuu siitä, että kyseiset kielet eivät ole sukua 

toisilleen. Vaikka sanan muodostominen affiksien avulla on yhteistä kummallekin kielelle, 

venäjässä niillä on myös muu rooli, jota ei ole suomessa. Prefiksit, eli etuliitteet, tarkentavat 

merkitystä, esimerkiksi ходить (hodit’) – kävellä, kulkea; приходить (prihodit’) – tulla. Ne 

myös edustavat perfektiivistä aspektia. Suomessa ei ole tällaista taivutuskategoriaa ollenkaan. 

Toisaalta suomessa tämän kielellisen ilmiön voi ilmaista akkusatiivin avulla. Sanamuodostus 

venäjässä on yhtä laajaa kuin suomessakin. Sanoja vain muodostetaan eri tavalla. (Nikunlassi 

2020.) Kummassakin kielessä on iso määrä prefiksejä ja suffikseja. Sekä suomessa että 

venäjässä ne vaikuttavat merkitykseen morfologian tasolla. 

 

Lauseopin kannalta Nikunlassi (2020) tekee tärkeän havainnon: sanojen taivutuksella 

ilmaistaan, mitkä sanat liittyvät toisiinsa ja mitä lauseenjäseniä ne edustavat. Tällaiset 

syntaktiset suhteet ovat yhteinen piirre kummallekin minun analysoimilleni kielille, mikä 

näkyy seuraavasta esimerkistä. Poika (nominatiivi) tappoi suden (akkusatiivi). Мальчик убил 

волка. Sekä suomessa, että venäjässä voi vapaasti muuttaa lauseenjäsenten järjestystä.  

Волка убил мальчик, а не охотник. = Suden tappoi poika, eikä metsästäjä.   

Erikoinen ja suomen kielestä eroava piirre venäjässä on intonaatio eli sävelkulku. Tietyissä 

tapauksissa se on distinktiivinen, eli se voi muuttaa identtisten ilmausten merkitykset. Tällaista 

ei ilmene suomen kielessä. Venäjässä sävelkulku on joko nouseva tai laskeva syntagmassa, 

mutta se ei ole anoa tärkeä foneettinen komponentti. Toinen on intonaatiokeskus, jossa 

sävelkulun suunta muuttuu. Intonaatiokeskuksella tarkoitetaan painollista tavua, jota yleensä 

vähän pidennetään ja äännetään voimakkaammin. Sävelkulun ja intonaatiokeskuksen avulla 

voi erottaa esimerkiksi väitelauseen kysymyksestä.  
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1. Он был в театре. = Hän oli teatterissa.  

2. Он был в театре? = Oliko hän teatterissa? 

3. Он был в театре? = Teatterissako hän oli? 

 

Esimerkissä 1 venäjänkielinen lause on väite, ja sävelkulku siinä on laskeva. Esimerkissä 2  on 

esitetty kysymys, ja sävelkulku siinä on nouseva. Intonaatiokeskus sijoittuu sanalle был (byl), 

sillä tavalla korostetaan oliko hän teatterissa, vai ei ollut. Esimerkissäkin 3 on kysymys, täten 

sävelkulku on nouseva, mutta intonaatiokeskus sijoittuu sanalle театре (teatre). Kuten 

näemme suomenkielisestä vastineesta, merkitys venäjässä muuttuu täysin painottamalla eri 

sanaa. (Nikunlassi 2002: 91-92.)   

 

Fonetiikan yhteydessä on tärkeä huomata vielä yksi ero suomen ja venäjän välillä. Se on 

looginen paino, jolla voi painottaa mitä tahansa sanaa tai tavua lausumassa. Loogisella painolla 

on pragmaattinen funktio. Sillä ilmaistaan uutta tietoa, joka kumoaa tunnettua tapahtumaa 

koskevan oletuksen, tuodaan jokin kontrasti lausumaan tai korostetaan täysin uutta 

informaatiota.  

4. Иван это сделал, а не Петр. = Ivanhan on tehnyt tämän, eikä Pjotr.  

Esimerkissä 4 tuodaan esille uusi fakta, joka poistaa epäilyksen siitä, kuka on tehnyt tämän. 

Tässä tapauksessa painotetaan sanaa Иван (Ivan). (Nikunlassi 2002: 90–91.)  

 

Rikas taivutus ja sananmuodostus mahdollistaa vapaan sanajärjestyksen venäjän kielessä. 

Toisaalta korvatakseen lauseopillisten muotojen puutteen, kuten suomessa kysymysliitettä -ko 

vastaavan liitteen, venäjää puhuvat käyttävät foneettisia keinoja, kuten intonaatiota. Juuri nämä 

keinot ovat venäjän yleisimpiä pragmaattisen merkityksen ilmaisemisessa. Sanajärjestys toimii 

ensisijaisena keinona kirjoitetussa kirjakielessä, ja intonaatio puhekielessä. Jälkimmäisessä 

sanajärjestyksen rooli on toissijainen. (Nikunlassi 2002: 319). Vapaa sanajärjestys on 

tyypillinen piirre suomen kielellekin. 

 

Pragmaattisten merkitysten yhteydessä on huomionarvoista käsitellä leksikaalisen tason 

yksiköitä, kuten partikkeleita venäjän kielessä. Ne saavat merkityksensä vain lauseessa, niillä 
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on vain kieliopillinen tehtävä, ei itsenäistä merkitystä (Jänis 2006: 87). Samalla tavalla kuten 

suomen kielessä yllä mainitut liitepartikkelit sävyttävät puhetta ja välittävät merkitystä vain 

kontekstissa, venäjässä käytetään partikkeleita ja diskurssisanoja, joista kerron erikseen 

seuraavassa luvussa. 

 

 

3.2 Diskurssisanat ja partikkelit venäjän kielessä 

 

 

Diskurssisanat ovat kielenaineksia, jotka sitovat tekstin osia, toisaalta ne kuvastavat puhujan 

ja kuulijan vuorovaikutuksen prosessia, puhujan asennetta: nimittäin sitä, miten hän tulkitsee 

faktoja, joista hän kertoo kuulijalle, miten hän arvioi niiden tärkeyden, todellisuuden ja 

todennäköisyyden asteen. Juuri diskurssisanat hallitsevat keskustelun prosessia. Ne viittaavat 

eettisiin arvoihin, mielipiteisiin ja presuppositioon, eli tarkoittavat puhujan tiettyä tulkintaa 

tapahtumasta. Niiden avulla puhuja vertaa faktoja ja esittää ne vastakohtina jollekin muulle 

asialle. (Baranov, Plungjan & Rahilina 1993: 7.) 

 

Paillard (1998: 31-33) luokittelee diskurssisanoja neljään ryhmään: 

1)    Osa – kokonaisuus: tähän luokkaan kuuluvilla sanoilla rinnastetaan osaa sen kokonai- 

suuden suhteen, esim. только (tol’ko) = vain, лишь (liš’) = pelkästään, всего лишь (vsego 

liš’) = ainoastaan, по меньшей мере (po men’šei mere) = vähintään jne.; 

2)    Toteuttaminen: nämä sanat luovat suhteet kahden asian asetelman väliin, esim. снова 

(snova) = uudestaan, вновь (vnov’) = uudestaan, опять же (opjat’ že) = taas, наоборот 

(naoborot) = päinvastoin jne.; 

3)    Lähtokohta: nämä sanat toimivat lähtökohtana tietylle asiantilalle. Ne viittaavat kahden 

lauseen suhteeseen ja vaikuttavat niiden tulkintaan tällä tavalla, esim. кстати (kstati) = 

muuten, да и (da i) = ja, впрочем (vpročem) = kuitenkin, кроме того (krome togo) = sitä 

paitsi; 

4)    Varmuus: Nämä sanat luonnehtivat tilannetta vakuuden esiintymisen/puuttumisen 

yhteydessä. Ne eroavat toisistaan vakuuden tyypin perusteella, esim. разве (razve) = -ko/kö , 
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неужели (neuželi) = todellako, наверняка (navernjaka) = varmasti , пожалуй (požalui) = 

kaiketi. 

 

Kuten edellä on mainittu, termi diskurssisana ei ole vakiintunut venäjän kielen tutkimuksessa. 

Tämän termin ongelmallisuus johtuu diskurssisanojen erityispiirteistä: 

• Diskurssisanat eivät muodosta luontevaa sanaluokkaa, jolla olisi tarkat rajat. Sen lisäksi 

diskurssisanat sisältävät myös ne yksiköt, jotka kuuluvat eri sanaluokkiin perinteisen 

luokituksen mukaan, muun muassa partikkelit ja adjektiivit. 

• Yksiköillä, joita pidetään diskurssisanoina, ei ole varsinaista leksikaalista merkitystä, 

vaan ne saavat sen pelkästään kontekstissa. 

• Tällaisia yksiköitä voi käyttää sekä diskurssisanoina että ei-diskursssanoina, esim. 

 

5. Эта задача решается просто. = Tehtävän ratkaisu on yksinkertainen.   

6. Он просто выгнал его оттуда. = Hän yksinkertaisesti ajoi miehen ulos 

sieltä. 

  

Esimerkissä 5 sana просто on adverbi, joka kirjaimellisesti tarkoittaa ”yksinkertaisesti”. 

Esimerkissä 6 sanalla просто ilmaistaan sitä, että tekemiseen ei liity mitään muuta. Sanoilla 

kuten просто ei ole semanttista yhteyttä diskurssiivisen ja muun käyttötapojen välillä. Tästä 

syystä tutkijat eivät yleensä yritä yhdistää sanan erilaisia funktioita diskurssissa ja kuvailevat 

diskursiivisia käyttötapoja erikseen muista käyttötavoista. (Kiseleva & Paillard 1998: 8 – 9.)   

 

Tässä yhteydessä on tärkeä mainita partikkeleiden perinteinen luokittelu venäjän kielen 

tutkimuksessa. Severi Järvelä (2006: 15–16) esittää venäjän akateemisen kieliopin Russkaja 

grammatika (1982) partikkeleiden luokittelun. Sen mukaan ne antavat lisämerkityksiä 

lauseille, ilmaisevat viestin tai sen osien suhdetta asiaan, sekä sen funktiota (esim. vahvistusta 

tai kieltoa) ja luonnehtivat toimintaa tai tilaa lauseessa. Partikkelit luokitellaan kieliopissa 

seuraavalla tavalla: 

1. Sanojen ja lauseiden muodostukseen osallistuvat partikkelit: esim. imperatiivia 

(давай(те) - davaj(te)), tai konditionaalia (бы - bi) ilmaisevat; 

2. Kielteiset partikkelit: esim. не - ne, ни – ni; 
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3. Kysyvät partikkelit: а - a, ли - li; 

4. Partikkelit, jotka luonnehtivat asiaa (toimintaa tai tilaa) sen suhteessa aikaan, 

toteutuksen tuloksekkuuteen tai tuloksettomuuteen: esim. чуть не - čut’ ne, как - kak; 

5. Modaaliset partikkelit: просто - prosto, прямо - prjamo, ведь - ved’; 

6. Partikkelit, jotka vahvistavat tai kieltävät dialogin puheenvuoron: esim. да - da, нет - 

net, точно - točno, вот – vot. (Russkaja grammatika 1982, ks. Järvelä 2006: 15–16.)   

 

 

4 Korpuksen kvantitatiivinen analyysi 
 

Korpustutkimuksessani käsittelen liitepartikkelin -hAn esiintymiä kolmen suomalaisen 

kaunokirjan pohjalta ja rinnastan niitä niiden venäjännöksiin. On tärkeää huomata, että teokset 

ovat kolmen eri asiantuntijan venäjäntämiä. Kaunokirjallisuuden kääntäjien tyylit eroavat 

toisistaan, sillä työprosessissa kääntäjät tekevät päätelmiä käännösongelmien ratkaisutavoista 

ja käännösstrategioista. Päätelmät saattavat erota, kun on kyse pragmaattisista implikaatioista. 

Työssään kääntäjien yksi tavoitteista on tulkita ja kääntää viestejä sellaisina kuin viestin 

lähettäjä, eli kirjailija tässä tapauksessa, on ne laatinut (Jänis 2006: 14). Käsitellessäni liite- 

partikkelin -hAn vastineita olen tehnyt havaintoja kääntäjien erilaisista keinoista sen 

merkityksien ilmaisemisessa venäjän kielellä. Kaikille tyypillisimmin keinojen lisäksi 

jokaisella kääntäjällä on omia keinojakin. Se näkyy hyvin esimerkeistä ja niihin perustavasta 

tilastosta jonka esitän tässä luvussa. 

 

Aineistoni koostuu 737 esimerkistä, joissa esiintyy liitepartikkeli -hAn ja sitä vastaavia 

venäjännöksiä. Luokittelin nämä esiintymät vastineiden perusteella. Tutkimuksessani käsitte- 

len käytetyimpiä vastineita. Tarkastelen myös sitä, minkä tasoinen vastavuus  vastineiden 

pragmaattisilla implikaatioilla on liitepartikkelin -hAn suhteen. Analysoidessani aineistoa 

liikun käytetyimmistä vastineista vähiten käytettyihin. Päätelmissäni pohjaudun pääsääntöi- 

sesti Nykysuomen sanakirjaan ja  muihin teoriaosiossa mainittuihin teoksiin.  
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Kaavio 1.  

 

Kaaviossa 1 näkyy käytetyimmät keinot ilmaista liitepartikkelin -hAn implikaatioita. 

Venäjännösten analyysistä käy ilmi, että useimmiten kääntäjät jättävät sen kääntämättä ja 

käyttävät poistoa käännöskeinona eli kääntävät lauseen sillä tavalla kuin siinä ei olisi tätä 

liitepartikkelia lainkaan. Tälle esiintymien luokalle olen antanut nimen ”nolla”, joka viittaa 

vastineettomaan sanastoon. Niitä löytyy 275 yhteensä kolmesta teoksesta.  Toiseksi käytetyin 

keino on parafraasi, jota laajasti käytetään vastineettomien kielen yksiköiden kääntämiseen. 

Niitä on 119 esiintymää. Kolmanneksi suosituin keino on intonaatio. Se ei kuulu kääntämisen 

keinoihin, mutta sillä voi ilmaista liitepartikkelin -hAn merkitystä. Kuten yllä mainitsin, 

intonaatio on yksi pragmattisten merkitysten ilmaisemisen keino. Intonaatiota en luokittele 

erilliseen kategoriaan, tilastossa se kuuluu kategoriaan ”nolla”. Kirjoitetun romaanin lauseen 

kuviteltu ääntämisasu ja intonaatio on tulkintani mukaan 65 käännösvastineettoman tapauksen 

taustalla. Näitä keinoja kuvailen luvussa 6. Kaikille muille liitepartikkelin -hAn esiintymille on 

haettu oma vastine venäjästä. 
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Sana Kuparisydän  Harmin paikka Pietarin valot  

Intonaatio (nolla) 36 21 8 

Nolla  58 51 101 

Parafraasi  26 67 26 

A (a)  1  3 6  

Ведь (ved’) 28 28 35 

Вот (vot) 1 0 5 

Да (da) 0 4 8 

Даже (daže) 0 1 3 

Же (že) 8 27 42 

И (i) 8 6 6 

Kонечно (konečno) 6 6 0 

Интересно (interesno) 5 5 0 

То (to) 1 3 0 

Yhteensä korpuksessa 

käsiteltyjä esimerkkejä 

199 278 260 

 

Taulukko 1 

 

Taulukko 1 esittää käytetyimpiä vastineita, jotka ovat ведь, ved’ (91 esiintymää), же, že (77) 

ja sen partikkelin lyhennetty versio ж, ž (3); и, i (20); да, da (12) ja kahden edellisen kiteymä 

да и, da i (2); конечно, konečno (12); a, a (10); интересно, interesno (10). Kaikki muut 

vastineet ovat yksittäistapauksia, eivätkä ne ole tilastoa muodostavia.  

 

Teosten käännöskeinojen kesken ei näy ratkaisevia eroja tilastossa. Teoksen Pietarin valot 

kääntäjä on käyttänyt leksikaalisten vastineiden sijaan toisenlaisia käännöskeinoja kuin kaksi 

muuta kääntäjää. Parafraasia esiintyy Harmin paikassa eniten. Mitä tulee leksikaalisten 

vastineiden käyttöön, ainoa ratkaiseva ero on sanan že käytössä. Se esiintyy vähiten 

Kuparisydämessä (8) ja eniten Pietarin valoissa (42). Selkeä ero teosten välillä on myös 
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sanojen konečno ja interesno käytössä. Pietarin valoissa kumpaakaan ei esiinny kertaakaan. 

Kuparisydämessä ja Harmin paikassa niitä on viisi ja kuusi kummassakin.  

 

 

5 Leksikaaliset vastineet 
 

Tässä luvussa käsittelen aineistossani liitepartikkelin   -hAn vastineina esiintyviä venäjänkieli- 

siä diskurssisanoja. Ne ovat ved’, že ja sen partikkelin lyhennetty versio ž, i, da ja kahden 

edellisen kiteymä da i, konečno,  interesno. 

 

 

5.1 Ведь – ved’ 
 

Ožegov ja Švedova (1993: 151) antavat sanalle ved’ kaksi perusmääritelmää: 

Konjunktio:              Osoittaa syytä tai perustelua edellisessä lauseessa esitetylle 

tapahtumalle. Веди нас, ведь ты знаешь дорогу - Näytäpä tietä 

meille, tunnethan sen. 

 Partikkeli:              Korostaa sanottua ja esittää sen vastakohtana jollekin muulle asialle 

motiivina, tunnettuna, ilmeisenä tai järjellisenä asiana ajatuksissa tai 

puheessa. Ведь опасно, не ходи одна – Onhan vaarallista, älä mene 

yksin. 

 

Diskurssivisanana sillä on kuitenkin paljon enemmän kontekstuaalisia merkityksiä. Bonnot ja 

Kodzasov (1998: 430 - 440) ovat tarkastelleet sanan ved’ semanttisen kenttää ja luokitelleet 

sen mahdollisia pragmaattisia implikaatioita seuraavalla tavalla: 

1) Väitteissä se osoittaa argumenttia syy-seurausketjuissa. Надо постирать сегодня. 

Ведь завтра горячую воду отключат – Kannattaa pestä pyykit tänään. 

Huomennahan katkaistaan kuuman veden tulo;  

2) Kysymyksissä puhuja pyytää kuulijaa vahvistamaan hänen argumenttinsa 

virheettömyyden tämän sanan avulla. Ты ведь красные яблоки не ешь? Возьми 

зеленоe – Sinähän et syö punaisia omenoita. Otapa vihreä; 
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3)  Kysymyksissä puhuja yrittää vaikuttaa kuulijan päätökseen esittämällä argumentin. 

Sana ved’ tuo pyynnön vivahteen tällaisiin kysymyksiin. Мне завтра уезжать рано 

утром. Ты ведь мне поможешь – Minun on lähdettävä aamuvarhaisella huomenna. 

Autathan minua; 

4) Lauseissa, joissa puhuja muistuttaa asiaankuuluvasta tekijästä. Зачем ты ему дал 

деньги. Обманет ведь – Miksi annoit rahaa hänelle? Hänhän huijaa meitä; 

5) Vastaväitteissä sanalla ved’ puhuja kumoaa presupposition. Теперь и здороваться не 

хочет! А ведь как прежде подлизывался – Hän ei edes halua tervehtiä nyt, vaikka 

ennen mielisteli; 

6) Puhuja antaa negatiivisen kommentin sitä edeltävistä tiedoista ja kuvailee edellä 

mainittua negatiiviseen sävyyn. Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот 

и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! –  

Joku suree sinua kaukaisella Venäjällä, minä en voi edes surra. Minähän olen syyllinen 

siihen, perkele, ei kukaan muu kuin minä!; 

7) Sillä ilmaistaan jotain vasta mieleen tullutta. Ой, ведь, я на лекцию опаздываю! – Voi 

ei! Minähän olen myöhässä luennolta; 

8) Sillä osoitetaan arvelua, joka esiintyy pohdinnan tuloksena. А ведь они тоже боятся, 

– думал он снова усаживаясь в “Пежо” – “He saattavat olla peloissaan”, hän 

ajatteli istuessaan Peugeot’hon; 

9) Huudahduksissa se korostaa jotain vasta havaittua ja tuo arvioinnin vivahteen 

lauseeseen. Смотри, ведь сколько народу привалило! – Katsopa! Tulipa paljon 

ihmisiä; 

10)  Sillä ilmaistaan kontrastiivista vaihtelua. Ой, ведь, это “водка”! А я думала вода! – 

Tämähän on vodkaa. Minä luulin sitä vedeksi. 

 

Sanan ved’ sijainti lauseessa vaihtelee mikä saattaa vaikuttaa ilmauksen merkitykseen. Sanan 

sijainti lauseessa määräytyy Bonnot´n ja Kodzasovin  (1998: 442) mukaan kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä puhuja valitsee komponentin, jonka yhteyteen hän liittää tämän 

diskurssiivisanan. Se voi olla lauseen alkuosa tai ei-alkuosa, jossa kuitenkin esiintyy lauseen 

korostunut fokus. Toisessa vaiheessa valitaan sanan sijainti suhteessa komponenttiin. Se 

sijoitetaan joko valitun komponentin eteen tai jälkeen. Lauseissa, joissa välitetyt tiedot ovat 

merkityksellisimpiä, ved’ sijoittuu lauseen alkuun. Lauseissa, joissa ensisijaista on tietojen 

luotettavuus, se voi olla lauseen alussa tai fokuksena esiintyvän predikaatin jälkeen. Puhuja 

saattaa sijoittaa sanan ved’ myös korostuneen fokuksen jälkeen vasta-argumentin sisältävissä 

lauseissa. On tärkeää huomata, että tämän diskurssiivisanan sijaintiin vaikuttaa myös puhujan 

välittämä retorinen voima, jota -hAn myöskin kantaa. Jos hänellä tarkoituksena on painottaa 

jotakin argumenttia enemmän, hän sijoittaa sanan ved’ korostuneen fokuksen eteen. Jos 
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halutaan muuttaa argumentti perusteluksi, retorinen painotus ei ole yhtä vahvaa, joten ved’ 

sijoittuu fokuksen jälkeen. (Mts. 1998: 440–442.)   

 

Sanalla ved’ on suhteellisen paljon merkityksiä, kuten tästä kuvauksesta voi huomata. Se 

saattaa sävyttää puhetta jopa yhtä paljon kun -hAn, mutta sana ved’ ei vastaa sen kaikkia 

implikaatioita. Täten käännöksissä käytetään muitakin vastineita. Sanan ved’ merkitys 

konjunktiona vastaa liitepartikkelin -hAn toista merkitystä NS:sta, joka on ”merkitykseltään 

eksplanatiivikonjunktiota läheten”. Tätä kuvaavat seuraavat esimerkit: 

 

1a) Todennäköisesti avain sopisi johonkin lukkoon Merittan kotona, siellähän murtautujakin 

oli käynyt. (K58) 

b) Очевидно, ключ подойдет к одному из замков в доме Мериты, ведь именно там 

побывал взломщик. 

2a) Elettyäni toista vuotta Einsteinin kanssa olin oppinut olemaan säälimättä kissan saaliita, 

söinhän minä itsekin lihaa. (K112) 

b) Прожив два года с нашим котом Эйнштейном, я научилась не жалеть его жертвы, 

ведь и сама ела мясо. 

  

Esimerkkien 1a ja 2a lauseet ovat yhdyslauseita, jotka sisältävät hallitsevia ja alisteisia lauseita. 

Sanoilla siellähän ja söinhän on konjunktion funktio ja ne sisältyy alisteisiin lauseisiin. Jos 

parafrasoi ne, molemmat voisi korvata sanalla koska. Todennäköisesti avain sopisi johonkin 

lukkoon Merittan kotona, koska murtautuja oli käynyt juuri siellä. Elettyäni toista vuotta 

Einsteinin kanssa olin oppinut olemaan säälimättä kissan saaliita, koska minä itsekin söin 

lihaa. Venäjännöksissä 1b ja 2b sanaa ved’ käytetään konjunktion roolissa, sillä senkin voi 

korvata sanalla potomu čto (koska). Sen lisäksi lauseiden rakenteet ja sanan ved’ sijainnit 

vastaavat lauseita 1a ja 1b. 

Kuten yllä mainitsin, diskurssisananan ved’ semanttinen kenttä on aika laaja. Useassa 

käsittelemässäni esiintymässä sitä on käytetty väitteissä, joissa ved’ osoittaa jotakin motiivia 

muulle asialle. Bonnot’n ja Kodzasovin luokittelussa se vastaa ensimmäistä merkitystä, eli “se 

osoittaa argumenttia syy-seurausketjuissa”. Tässä merkityksessä se toimii vastineena 

liitepartikkelille -hAn seuraavissa esiintymissä: 
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3a) Minä jututan niitä Virtasia heti kun ehdin, mutta täällä on aika hulina päällä. Sinähän 

kuulit, että ne skinit ja somalit olivat ruvenneet tappelemaan sairaalassa. (K17) 

b) Я допрошу этих Виртаненов, как только смогу, хотя здесь у нас и без того дел 

хватает. Ты ведь слышала, что скины и сомалийцы схватились в больнице. 

4a) Minä puhuin siitä Merittan kanssa, kun Aniliina sairastui, tyttöhän on minun luokallani, 

isäni kertoi. (K50) 

b) — Я говорил об этом с Меритой, когда Анилина заболела, ведь она в моем классе, — 

сказал отец. 

  

Suomenkielisissä lauseissa 3a ja 4a -hAn ilmaisee jotain ilmeistä puhujan näkökulmasta. Tämä 

implikaatio vastaa liitepartikkelin ensimmäistä merkitystä NS:ssa: ”kuulijaan vetoavasti 

osoittamassa, että kyseessä oleva asia on ilmeinen tai tunnettu; ennen sanotusta, tapahtuneesta 

tms. muistuttamassa, sävy milloin toteava tai vetoava milloin selitettävä”. On tärkeää huomata, 

että näissä esimerkeissä -hAn ei viittaa tuttuihin tietoihin. Molemmissa esimerkeissä kuulija, 

rikospoliisi Maria Kallio, ei tiedä mitään etukäteen hänelle välitetyistä tilanteista. Puhujille 

asiat ovat kuitenkin ilmeisiä ja käyttämällä liitepartikkelia -hAn he selittävät syyn tai motiivin 

juuri mainitulle asialle. Esimerkin 3a toisessa lauseessa Marian kollega selittää, miksi 

kuulustelu saattaa viedä aikaa. 4a:ssa Marian isä esittää motiivin, miksi hän puhui Merittan 

kanssa. Vastaavasti esimerkeissä 3b ja 4b sana ved’ osoittaa lauseiden syy-seuraussuhteen, 

vaikka se ei välttämättä tarkoita jotain ilmeistä tai tuttua. 

 

Esimerkeissä 3a ja 4a liitepartikkelin -hAn pragmaattiset implikaatiot ovat lähellä seuraavassa 

esimerkkiparissa olevaa merkitystä: 

  

5a)  Tarkoitatko sinä Ristoa?- En ole vielä ihan varma. Marita, sinun on pakko katkaista se 

hakkaaminen! Ajattelin väitöskirjanteosta rasittunutta Anttia, mietin, voisinko panna hänet 

kantamaan tämänkin taakan, kyseessähän oli hänen sisarensa (H9). 

b) Ты имеешь в виду Ристо?- Не уверена. Марита, ты не должна позволять ему 

проявлять агрессию, надо немедленно положить этому конец. Я подумала об Антти, 

сидевшем над диссертацией не поднимая головы. Могла ли я повесить на него еще и 

этот груз? Но ведь речь шла о его родной сестре. 
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Esimerkissä 5a puhuja osoittaa ilmeistä asiaa samoin kuten 3a:ssa ja 4a:ssa. -hAn tuo eri 

vivahteen kuitenkin lauseeseen. Tässä pätkässä Maria Kallio kysyy itseltään ajatuksissaan, 

kannattaako kertoa Antille hänen siskonsa hakkaamisesta. Antin väitöskirjan kirjoittaminen on 

vakuuttava argumentti olla tekemättä sitä, koska Antti on keskittynyt työhön. Maria kuitenkin 

esittää vasta-argumentin Antin ja Maritan lähisukulaisuudesta, joka on yhtä vakuuttava. Hän 

vetoaa siihen käyttämällä liitepartikkelia -hAn. Tämän pätkän venäjännöksessä 5b sanalla ved’ 

on sama merkitys, eli se osoittaa vasta-argumenttia. Sen vakuuttavaa luonnetta korostaa 

diskurssisanan sijainti. Kirjaimellisesti sanan ved’ sisältävän lauseen voisi kääntää takaisin 

suomeksi seuraavalla tavalla: No mutta puhe oli hänen omasta siskostaan. Sanalla retch’ 

(“puhe”) on siinä korostunut fokus, kuten suomenkielisessäkin lauseessa painotetaan sanaa 

kyse  lisäämällä liitepartikkeli -hAn siihen. Välittääkseen tilanteen vakuuttavuutta kääntäjä 

sijoitti diskurssisanan fokuksen eteen. Jos se tulisi sen jälkeen, argumentti ei olisi argumenttina, 

mutta syynä tai motiivina, eikä kuulostaisi yhtä vakuuttavalta. 

 

Hieman erilainen sävy on seuraavassa esimerkkiparissa, vaikka siinäkin -hAn vetoaa ilmeiseen 

asiaan: 

  

6a) Istuin meressä ja kiroilin, näin ohjaustangon seilaavan vähän kauempana rannasta. [– –] 

Ihmettelin, miten ohjaustanko oli päässyt löystymään. Juurihan olin tehnyt pyörääni 

keväthuollon ja tarkistanut kaikki osat. (H177) 

b) В воде меня начало колотить от холода, я выловила руль и поспешила вылезти на 

берег. [– –] Удивительно, как это у меня так незаметно разболтался руль,- ведь совсем 

недавно я осмотрела велосипед, проверила и смазала все узлы. Непонятно... 

  

Esimerkissä 6a Maria pohtii hänelle juuri nyt tapahtunutta tapaturmaa. Hän oli närkästynyt 

tilanteesta, koska hän oli juuri huollattanut pyörän. Maria tuo toteavan sävyn 

lauseesen  lisäämällä liitepartikkelin -hAn adverbiin juuri. Esimerkissä 6b sanalla ved’ on 

neljäs merkitys yllä mainitun Bonnot’n ja Kodzasovin luokittelun (1998: 430 - 440) mukaan, 

eli sanaa ved’ käytetään ”lauseissa, joissa puhuja muistuttaa asiaankuuluvasta tekijästä”. 

Venäjännöksessä lauseella on muistuttava sävy, ja ved’ sijoitetaan juuri -sanan vastineen eteen. 

Sen lisäksi esimerkissä 6b kääntäjä lisää vielä yhden lauseen pätkän loppuun, joka puuttuu 
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alkuperäisestä versiosta. Neponjatno tarkoittaa ”en tajua” suomeksi. Se ja kolme pistettä 

korostaa Marian kokemaa närkästystä ja tilanteen aiheuttamaa hämmennystä. 

  

7a) Aloita alusta, Maria, sanoin itselleni. Aloita Armista. Sinun ensimmäinen oletuksesihan oli, 

että Armi murhattiin, koska hän tiesi jotain, jota hän ei saanut kertoa sinulle. (H155) 

b) Стоп, Мария,- сказала я себе.- Начни сначала. Ведь твоим первым предположением 

было то, что Арми хотела тебе о чем-то рассказать. И кто-то очень не хотел, чтобы она с 

тобой поговорила.   

8a) -Kuusikymmentäkaksi. Helsingin alkukilpailun karsintaraja. -Mutta sittenhän sinä heitit 

kerran ainakin seitsemänkymmentä... (K150) 

b) — Шестьдесят два. Это ограничительная черта начальных соревнований в Хельсинки. 

— Но ведь ты как-то забросила на семьдесят. 

  

Samalla tavalla kuin ved’ kantaa muistutuksen merkitystä, kuten näkyy esimerkistä 6b, -hAn 

myös voi tuoda tällaisen sävyn lauseeseen. Esimerkissä 7a Maria pohtii murhan syy-

seuraussuhdetta selvittääkseen sen. Hän muistuttaa itselleen siitä, mitä hän pohti jo 

aikaisemmin. Muistutuksen sävyn tuo oletus -sanaan lisätty -hAn. Samaa merkitystä kantaa 

ved’ esimerkissä 7b. Se sijoittuu sanan oletus vastineen eteen korostamalla väitteen vahvaa 

retorista voimaa.   

 

Esimerkki 8a kuvastaa liitepartikkelin -hAn samaa implikaatiota, mutta siinä -hAn esiintyy 

dialogissa ja sävyttää lauseen eri tavalla. Tässä esimerkissä Maria keskustelee Kaisan, 

murhatun Merittan siskon, kanssa. Kaisa on ammattilainen keihäänheittäjä. Omassa 

repliikissään Maria hankkii muististaan tietoja Kaisan edellisistä saavutuksista lisäämällä 

liitepartikkelin -hAn sanaan sitten. Hänen tarkoituksenaan ei tietenkään ole muistuttaa Kaisalle 

hänen omista saavutuksista. Hakulinen (2001 [1976]: 62–63) on kutsunut tätä ilmiötä kasvojen 

säilyttämisefektiksi. Käyttämällä liitepartikkelia -hAn tällaisissa lauseissa puhuja edellyttää 

sisällön tutuksi kuulijalle mutta josta hän ei kuitenkaan voi olla varma. Tällä tavalla puhuja ei 

nolaa kuulijaa ja välttyy siltä hankaluudelta, että mainittu presuppositio ei ollenkaan tule 

kuulijan mieleen. 
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Venäjännöksessä 8b sanan ved’ avulla Maria pyytää Kaisaa vahvistamaan hänen argumenttinsa 

virheettömyyden. Bonnot’n ja Kodzasovin luokittelun (1998: 430–440) mukaan tällä 

diskurssiivisanalla on toinen merkitys. Siinä on mainittu, että tätä implikaatiota ved’ kantaa 

kysymyslauseissa suuremmaksi osaksi. Bonnot ja Kodzasov kuitenkin huomauttavat, että 

tällaisessa merkityksessä ved’ voi esiintyä myös väitteissä. Väite- ja kysymyslauseissa 

intonaatio esiintyy merkitystä erottavana tekijänä tässä tapauksessa (mp.). Liitepartikkelikin -

hAn esiintyy tarkistuskysymyksissä, kuten voidaan huomata seuraavista esimerkeistä. 

 

9a) Tapettiin? Miten?- Tutkimukset on kesken. En osannut enää pyöritellä lauseita vaan menin 

suoraan asiaan.- Ella, siitä Kalevala-korusta. Sehän oli sinun korusi joka löytyi Tornista 

Merittan kuoltua, eikö ollutkin?  

b) — Убили? Но как? — Расследование пока не закончено. — Я более уже не могла 

колесить вокруг да около и перешла прямо к делу: — Элла, так вот об этой броши 

«Калевала». Это ведь твоя брошь, которую нашли на Башне после убийства Мериты, не 

правда ли?  

10a) Kuitenkin minä pelkään Odea. Kiitos vaan avuntarjouksesta, mutta ette sinä ja Ristokaan 

sille mitään mahda, jos se päättää vaikka tappaa minut. Mutta kai niitä on kunnon miehiäkin. 

Ethän sinäkään hakkaa Armia. (H120) 

b) Знаешь, я ведь действительно его боюсь. И хорошо понимаю, что ни ты, ни Ристо 

ничем не сможете помочь, если он решит что-нибудь сделать со мной, даже убить. К 

счастью, не все мужчины такие. Ведь ты не поднимаешь руку на Арми. 

 

Hakulisen (2001 [1976]: 55–63) mukaan -hAn voi tehdä lauseesta tarkistuskysymyksen 

välittämällä vetoomuksen: Niinhän? (Eikö niin?). Hänen esittämissään esimerkeissä 

tarkistuskysymyksinä esiintyvät lauseet ovat kieliopillisesti väitteitä. Ilman liitepartikkelia -

hAn ne kuitenkin menettäisivät kysymyksen sävyn. Samaa kuvastaa esimerkki 10a. Siinä 

puhuja, Sanna, puhuttelee omaa veljeä, Kimmoa, kirjeessään. Hän kertoo omasta pari- 

suhdekokemuksestaan, jossa hänen poikaystävänsä hakkaa häntä. Sanna olettaa, 

etteivät  kaikki miehet ole tällaisia, ja pyytää Kimmoa vahvistamaan tämän seuraavassa 

lauseessa lisäämällä siihen liitepartikkelin -hAn. Sana ved’ kantaa esimerkissä 10b samaa 

implikaatiota kuin 8b:ssa, eli Sanna tarkistaa hänen argumenttinsa virheettömyyden. Ellei 

Kimmo suhtaudu omaan tyttöystävään väkivaltaisesti, se tarkoittaa, että Sanna on oikeassa 

hänen edellisessä väitteessään muista miehistä. 

 



25 
 

Sekä 10a:ssa että sen venäjännöksessä 10b liitepartikkelin -hAn ja sana ved’ sisältävät lauseet 

ovat väitteitä. Samaa merkitystä -hAn voi välittää myös kysymyksissä, kuten näkyy esimerkistä 

9a. Kysyen korusta Marialla saattaa olla tarkoituksena sanoa väite, mutta lopussa hän lisää eikö 

ollutkin? Vaikka -hAn tuo lauseeseen tarkistuskysymyksen vivahteen, puhuja haluaa korostaa 

lauseen vakavuutta. 9b:ssa kääntäjä tekee vastaavan lisäyksen не правда ли?, vaikka ved’ 

itsestään osoittaa tarkistuskysymystä ilman lisäyksiä.  Kaikkien muiden tehtävien lisäksi 

liitepartikkeli -hAn tuo lausumaan implikaation, että lauseessa ilmaistu asia on tuttua tietoa 

kuulijalle (VISK § 830).  Tätä kuvastaa esimerkki 9a. Molemmat Maria ja Ella tietävät, että 

jälkimmäinen valehteli heidän viime keskustelussaan Kalevala-korusta. Selvityksen aikana 

Maria sai selville, että rikospaikalta löydetty koru onkin Ellan. Sanoen sehän oli sinun korusi 

joka löytyi Tornista Merittan kuoltua hän haluaa saada vahvistuksen siitä, mikä on hänelle jo 

ilmeistä. Tämä selittää, miksi Maria lisää eikö ollutkin? lauseeseen.  Lisäys antaa retorista 

voimaa lausumalle. Tällä tavalla Ella ymmärtää, että hän joutuu rikoksesta epäillyksi joka 

tapauksessa, ja hänen pitää antaa nyt jokin selitys. Sanalla ed’ ei ole tehtävänä viitata tuttuihin 

tietoihin, joten se kantaa yhtä yllä mainittua implikaatiota. 

 

Käyttämällä sanaa ved’ kääntäjällä on tarkoituksena tuoda jokin vivahde lauseeseen. Tuotuja 

vivahteita voi tulkita eri tavoilla, kuten näkyy seuraavasta esimerkkiparista:  

  

11a) Emme olleet koskaan pitäneet toisistamme. Olin varma, että Tuija oli ollut 

mustasukkainen Johnnyn ja minun ystävyydestä, vaikka vain minulla oli ollut todellista syytä 

mustasukkaisuuteen. Tuijahan oli saanut Johnnyn. Yhtäkkiä halusin pois koko juhlista, 

Arpikylästä, itsestäni. (K138) 

b) Мы никогда не нравились друг другу. Я уверена, что Туйя всегда была недовольна 

нашей с Джонни дружбой и ревновала, хотя настоящая причина для ревности была у 

меня: ведь именно Туйя заполучила Джонни. Вдруг мне захотелось уйти с этого вечера, 

уехать из Арпикюля, убежать от себя самой. 

  

Esimerkissä 11a Maria kertoo rakkauskokemuksestaan. He olivat ystäviä Johnnyn kanssa, 

mutta hän olikin rakastunut häneen. Tuija, Johnnyn tyttöystävä ja Marian tuttu, saattoi olla 

mustasukkainen heidän ystävyydestään juuri tästä syystä. Maria on kuitenkin eri mieltä tästä 

tilanteesta ja perustelee mustasukkaisuuden tarpeettomuuden sillä, että juuri Tuija oli Johnnyn 

tyttöystävä, eikä hän. Liitepartikkeli -hAn viittaa lukijalle jo tuttuun seikkaan, siitähän kirjassa 
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on mainittu jo ennen Marian näitä ajatuksia. Sen lisäksi se tuo perustelun vivahteen lauseeseen. 

Hakulisen mukaan (2001 [1976]: 66) tällaiset perustelut sopivat muistutusten yleiseen 

funktioon. Tässä tapauksessa puhuja edellyttää kuulijan tuntevan hänen perusteluksi 

esittämänsä asian. 

 

Venäjännöksen 11b sanan ved’ sisältävän lauseen voi tulkita kahdella eri toisiansa lähellä 

olevalla tavalla. Kääntäjän tarkoituksena on ollut joko tuoda lauseeseen muistutuksen vivahde 

tai esittää henkilöhahmon argumentti syy-seurausketjussa. Ilmauksessa ved’ imenno Tuija 

(”juurihan Tuija”) on käytetty imenno -sanaa (”juuri”), joka korostaa lauseen kontrastia. 

Tämän mahdollisen parafraasin alkuosa olisi ved’ imenno Tuija, a ne ja. Suomeksi se tarkoittaa 

juurihan Tuija, enkä minä.  Ved’ sijoittuu korostuneen fokuksen eteen ja lauseen retorinen 

voima on vahvempaa kuin jos ved’ olisi Tuijan jälkeen. Kuten mainitsin yllä, tässä tapauksessa 

puhujalla on tarkoituksena painottaa hänen esittämäänsä argumenttia, eikä perustella jotakin 

(Bonnot & Kodzasov 1998: 440–442). Seuraavassa esimerkissä liitepartikkelin -han funktio 

on taas argumentin esittäminen. 11a:lla ja 12a:lla on kuitenkin iso ero. 

 

12a) Miksi? sanoi isä," lähdethän sinäkin mukaan. Enhän minä yksin selviydy kevättöistä." 

(P37) 

b) Почему?- удивился отец.- Тебе надо ехать с нами, ведь один я не осилю весенние 

работы. 

 

Esimerkin12a toisessa lauseessa  -hAn implikoi argumenttia. Päähenkilön isä selittää, miksi 

pojankin täytyy lähteä auttamaan hänen isäänsä hoitamalla kevättöitä. Kieltosanaan lisätty -

hAn osoittaa voimakasta kannanottoa, jossa puhuja esittää vasta-argumentin kuulijan 

väitteeseen (Lehtinen 2012: 93).  Venäjännöksessä 12b toisen lauseen sanan ved’ tuoma 

vivahde on samanlainen kuin liitepartikkelin -hAn implikaatio. Ved’ osoittaa vasta-

argumenttia, että pojankin täytyy lähteä, eikä jäädä kotiin, kuten hän halusi. Sitä korostaa myös 

diskursiivisen sanan sijainti  korostuneen fokuksen, eli odin ja (”yksin minä”) edessä. 
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Yksi liitepartikkelin -hAn funktioista on lieventää ilmaisuja (NS s.v. -hAn). Tarkastelen 

kääntäjien käännösratkaisuja seuraavissa esimerkeissä: 

 

13a) Minusta on kaikkein upeinta, että kuiluihin pääsee taas. Siellä on omalaatuinen tunnelma. 

Sinähän maalasitkin siellä, Meritta. Onko ne taulut jo valmiina? Käytitkö sinä sähkövaloa? 

(K86) 

b) — По-моему, самое потрясающее, что можно будет снова попасть в штольню. Там 

испытываешь неповторимое ощущение. Ты ведь там рисовала, Мерита? Использовала 

ли ты при этом электрическое освещение? И готовы ли твои картины?  

14a) Armi ei ollut se autohurjastelija, vaan juuri se autohurjastelija tappoi Armin. Kyllähän 

Armi tiesi, kenellä sattui onnettomuusiltana olemaan hänen punainen huivinsa kaulassaan. Mies 

tuijotti minua epäuskoisesti. (H11) 

b) За рулем той машины был другой человек. Тот, который потом ее убил. Ведь она 

прекрасно знала, у кого в тот несчастливый вечер была на шее ее карминно-красная 

шаль. Мужчина смотрел на меня со все возрастающим недоверием. 

 

Esimerkissä 13a puhuja lieventää ilmaisuaan olettamusta ilmaisevassa lauseessa lisäämällä 

liitepartikkelin -hAn (NS s.v. -hAn). Hän kysyy Merittalta tämän maalauksista ja työprosessista 

ja esittää todennäköisenä sen, että maalari valmisti teoksensa juuri kuiluissa. Puhujan 

varmuuden aste on korkea, sen osoittaa kaksi -hAn-lausetta seuraavaa kysymystä, jotka 

koskevat työprosessia kuiluissa. Liitepartikkeli kuitenkin korostaa näiden lauseiden olettavaa 

luonnetta. 13b:ssä vastaava lause on kysymys syntaktisesti, ja ved’ osoittaa tarkistavaa 

vivahdetta. Sillä puhuja pyytää vastaanottajaa vahvistamaan hänen väitteensä 

virheettömyyden. 

 

Myös esimerkissä 14a liitepartikkelilla -hAn  on lieventävä funktio, mutta puhujalla on eri 

tarkoitus kuin olettamuksen ilmaiseminen. Tässä tapauksessa Maria tulee rikoksesta epäillyn 

Hellströmin luokse ja haluaa saada tunnustuksen murhaajalta. Tästä syystä Maria kertoo 

hänelle hänen rikokseensa liittyvistä seikoista ja saa hänet tajuamaan, että hän on tietoinen 

kyseisen rikoksen tekijästä. -hAn voi kantaa kahta erilaista merkitystä. Toisaalta sekä Maria 

että Hellström tietävät tästä asiasta, ja käyttämällä tätä partikkelia Maria voisi viitata heille 

molemmille tuttuun tietoon. Toisaalta Maria esittää epäilyn ja lieventää sitä koska tämä 

repliikki tulee vasta heidän dialoginsa alussa, eikä Maria ehkä vielä aio paljastaa kaikkia 
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korttejansa. Dialogin tässä vaiheessa Hellström ei vielä tiedä todistajien olemassaolosta. 

Marialla on päällä oleva nauhuri taskussa, joten hänen aikomuksensa on saada Hellströmiltä 

tarvittavia tietoja, eli tunnustuksen. 

 

Esimerkissä 14a esiintyy myös diskurssipartikkeli kyllä, johon -hAn liittyy. Kyllä tuo oman 

vivahteensa tähän lauseeseen. Hakulisen mukaan (2001 [1976]: 424–426) kyllä -partikkelin 

avulla puhuja ottaa kantaa asiaintilaan jonka hän kytkee yhteiseen tietoon. Tällaisia 

kannanottoja ”voidaan käyttää ennakoimaan tai kumoamaan mielipiteitä, joita ei ole 

eksplisiittisesti ilmaistu vaan jotka jollakin tavalla leijuvat ilmassa”  (Hakulinen 2001 [1976]: 

426). Armin unohtama punainen huivi on yksi Hellströmiä vastaan olevista todisteista, jonka 

Maria mainitsee ensimmäisenä tässä keskustelussa. Tällä  tavalla hän antaa murhaajan 

ymmärtää, että hän teeskentelee olevansa tietämätön asiasta turhaan. Maria ei kuitenkaan 

haluaa vielä kertoa kaikkea, joten hän lieventää epäilyä lisäämällä lauseeseen liitepartikkelin -

hAn. 

 

Esimerkissä 14b ved’ -sana ei toteuta täysin samaa tehtävää kuin kyllä -diskurssipartikkeliin 

liitetty -hAn. Kääntäjä on kuitenkin onnistunut välittämään tilanteen asiaintilan. Bonnot’n ja 

Kodzasovin luokittelun (1998: 430–440) mukaan tässä tapauksessa sanan ved’ avulla 

“osoitetaan arvelua, joka esiintyy pohdinnan tuloksena”. Marian repliikki huivista voisi 

osoittaa tätäkin implikaatiota. Hellström tietää, kuka Maria on, ja, mikä on hänen tehtävänsä, 

Hänelle ei tule yllätyksenä, että rikospoliisi esittää omia rikosta koskevia pohdintoja, vaikka 

häntä järkyttääkin Marian ajatuksen kulku. Pohdinnoissa rikospoliisi saattaa esittää arveluakin 

ennen kuin tulee esille seikka todisteista. 

 

Yllä mainitut esimerkit osoittavat, että -hAn ja ved’ ovat todellakin lähellä toisiansa 

konventionaalisten implikaatioittensa osalta. Vaikka tämä diskurssisana ei kata liitepartikkelin 

koko merkityksen kenttää, sillä voi välittää  liitepartikkelin -hAn tuottamia vivahteita riittävän 

tarkkaan. Tämän todistaa se, että sitä käytetään eniten liitepartikkelin leksikaalisena 

vastineena.  
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5.2 Же – že 

 

Že on toiseksi suosituin liitepartikkelin -hAn leksikaalinen vastine venäjän kielessä 

keräämäni  aineiston mukaan. Sillä on sekä sanan ved’ merkityksiä vastaavia että omia 

implikaatioita, joita käsittelen tässä luvussa. 

 

Ožegov ja Švedova (1993: 456) määrittelevät sanan že merkityksen seuraavasti: 

  

Konjunktio:              1. Esiintyy alisteisissa lauseissa, joka toimii vastakohtana päälauseelle. 

Я уезжаю, товарищ же остается. – Minä lähden, mutta toverini 

jää. 

2. Käytetään, kun halutaan lisätä tarkennuslause.  Когда мы приехали 

(приехали же мы летом), стояла солнечная погода. – Tullessamme 

(me tulimme kesällä), oli aurinkoista. 

Partikkeli:                1. Painottaa sanottua jollakin ärtymyksen tai tyytymättömyyden 

vivahteella siitä syystä, että pitää jälleen sanoa jostakin tietystä tai 

ilmeisestä asiasta, toistaa juuri sanottua, muistuttaa tai pyytää jotakin 

uudestaan. Ты же знаешь, что этого нельзя делать. – Tiedäthän, 

että tätä ei saa tehdä. 

2. Osoittaa täydellistä vastaavuutta. Погода такая же, как вчера. 

–   Sää on samanlainen kuin eilen.   

  

Tarkastellessaan sanaa že diskurssisanana Bonnot ja Kodzasov (1998: 407) tekivät havainnon, 

että tämä sana luo kuulijalle tietyn mielleyhtymän johonkin edellisessä lauseessa mainittuun 

elementtiin. Tätä yhteyttä ei synny, jos že puuttuu lauseesta. Kontekstissa se voi kantaa 

enemmän implikaatioita kuin Ožegovin ja Švedovan yksikelinen sanakirja antaa, mikä näkyy 

seuraavasta luokittelusta: 

 

1) Tietojen rinnastaminen. К тому времени моя академическая успеваемость 

заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате 

заговорили про наш моральный облик – Siihen mennessä minun edistymiseni taso 

yliopistossa oli laskenut. Asja oli heikko opiskelija ennenkin. Opintotoimistossa on 

alettu puhua meidän moraalisesta käytöksestämme;  
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2) Lauseiden yhdistäminen (edellisen lauseen reema tulee seuraavan teemaksi). Но 

самое худшее было не это, а то, что роман был плох. Если же он был плох, 

то это означало, что жизни моей приходит конец. – Se ei kuitenkaan ollut 

huonoin asia, vaan se, että minun romaanini oli huono. Jos se oli oikeasti huono, 

se tarkoitti sitä, että tähän loppuu minun elämäni; 

3) Osoittaa argumenttia syy-seurausketjuissa. Куда ты собираешься идти У тебя 

же температура – Mihin sinä olet menossa? Sinullahan on kuume; 

4) Esiintyy lauseissa, joilla puhuja vahvistaa tai toistaa tiedot, jotka kuulija on 

saattanut unohtaa, josta hän on saattanut jäädä paitsi, tai joihin hän ei enää luota.  – 

Папа! Куда мы идем? Ты же обещал, что мы пойдем в усадьбу. –  Так мы 

идем в усадьбу же – Isä! Mihin me olemme menossa? Sinähän olet luvannut, että 

me käymme kartanossa. – Juuri kartanoonhan me menemme; 

5) Sillä puhuja rohkaisee kuulijaa johonkin tekoon. Kannustuksen luonne saattaa 

vaihdella riippuen siitä, minkälaisen vivahteen puhuja aikoo tuoda lauseeseen. 

Kannustuslauseiden vivahteet, joissa esiintyy že, ovat: 

a) Kannustus seurauksena syy-seurausketjussa. – Вам бы нужно жениться, Сергей 

Леонтьевич. Женится на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или 

девице. – Этот разговор уже описан Гоголем, –  ответил я, –  не будем же 

повторяться – Sergei Leont’evič, teidän kannattaisi mennä naimisiin jonkun 

kauniin, lempeän naisen tai neidin kanssa. – Tämä keskustelu on jo Gogolin 

keksimä, minä vastasin, älkäämme sitä toistako; 

b) Toistuva pyyntö. Да постирай же ты свои джинсы! Сколько можно говорить! 

– Pesehän farkkusi! Montako kertaa tämä pitää käydä läpi; 

c) Rohkaisevassa väitteessä puhuja osoittaa sitä, että kuulijan ei kannattaisi lähteä 

asiaankuuluvan alueen ulkopuolelle. Ты уже начал рассказывать. Расскажи же 

до конца! – Sinä aloit jo kertoa. Kerropa loppuun asti;  

6) Že esiintyy pelkästään kysymysanan sisältävissä kysymyksissä, joissa sen tuomat 

vivahteet voivat olla erilaisia, muun muassa: 

a) Lisäystä vaativa že. Tällaisissa lauseissa yleensä myös esiintyvät joko partikkelit a       

tai i. Niiden sekä sanan že avulla kuulija pyytää lisää tietoa puhujan väitteeseen 

liittyen. A ja i voidaan myös jättää pois joissakin tapauksissa. Он её бросил и 

прекратил с ней всякое общение. – А как же дети? – Hän on jättänyt hänet ja 

katkaissut heidän välinsä. –Entäs lapset?; 

b) Toistuva kysymys. Že voi osoittaa sekä yksinkertaista toistoa että puhujan vakavaa 

miettimistä. Tällaisen kysymyksen tarkoituksena voi olla myös  puhujan kohdistama 

painostus kuulijaan. Когда же ты наконец повзрослеешь – Milloinhan sinä 

aikuistut? 

c) Tarkkaa syytä vaativissa kysymyksissä. Почему же теперь расставание с этой 

просторной и светлой комнатой мне кажется верхом несчастья? – Miksipä 

eroaminen tästä tilavasta ja valoisasta huoneesta minusta tuntuu surun huipulta; 

https://www.sanakirja.org/search.php?id=78418&l2=17
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7) Vastustusta sisältävä kysymys. – Смотри-ка – Ваня идет. – Какой же это Ваня? 

Петя. – Katsopas! Tuossa menee Vanja. – Mikä Vanja tuo on? Se on Petja; 

8) Huudahdusta sisältävä kysymys. Сколько же у него денег! – Onpa hänellä paljon 

rahaa; 

9) Ensimmäisessä propositiossa syntyneen odotuksen rikkominen toisessa 

propositiossa. Полезно было бы, чтобы английские фильмы шли с субтитрами 

–  английскими же. – Olisipa hyödyllistä, jos englantilaisia elokuvia näytettäisiin 

tekstitettyinä, englanniksi siis; 

10) Samaistumista sisältävissä lauseissa. Родители были в своё время известными 

плавцами. Плавают же и дети. – Vanhemmat olivat tunnettuja uimareita 

aikoinaan. Lapsetkin uivat; 

11)  Že syöttää ketjuun elementin, joka tarkoittaa, ettei muuta vaihtoehtoa ole. 

Опечатки были найдены на первой же странице. – Heti ensimmäiseltä sivulta 

löytyi kirjoitusvirheitä.  (Bonnot & Kodzasov 1998: 408 – 427.)   

  

Že ei koskaan tule lauseen alkuun sen ensimmäisenä sanana ja sijoittuu tyypillisesti lausekkeen 

ensimmäisen painotetun sanan jälkeen. Sen merkitys on jopa laajempi kuin sanalla ved’. Sen 

lisäksi ne saattavat esiintyä yhdessä samassa lauseessa. Käsittelen tällaisia esiintymiä 

yksittäisten tapausten pohjalta myöhemmin tässä työssä. Aloitan sanan že analyysin kuitenkin 

siitä, kuinka lähellä se on liitepartikkelia -hAn sen merkityksissä. Že on toiseksi käytetyin 

leksikaalinen vastine minun käsittelemissäni käännöksissä.  

 

Samalla tavalla kuin ved’ že voi olla konjunktiona tai partikkelina lauseessa. Tarkastelen sen 

esiintymiä partikkelina ensin: 

 

15a) Ei näy enää Koivumäellekään linnan valoja, eihän niillä ole sähköäkään ... (P17) 

b) С Койвумяки не видно в городе света, там же нет электричества … 

16a) Mutta ei Armi olisi tehnyt sillä tavalla. Se vihasi rattijuoppoja. Aina se oli saarnaamassa 

Sannallekin. Eikä Armi ikinä olisi jättänyt tönäisemäänsä ihmistä tiensivuun. Sehän oli 

sentään sairaanhoitaja. (H274) 

b) Арми не могла так поступить. Она всегда очень осуждала пьяных за рулем. И 

пыталась внушить это Санне. К тому же она никогда не уехала бы, оставив 

пострадавшего на обочине, она же была медсестрой. 

 



32 
 

Esimerkeissä 15a ja 16a liitepartikkelin -hAn avulla puhujat antavat selityksiä edellisissä 

lauseissa kuvailluille tapahtumille. Toisin sanoen -hAn esiintyy eksplanatiivikonjunktion 

funktiossa niissä. 15a:ssa päähenkilö selittää, miksi linna näkyi Koivumäelle asti öisin 

valaistuksen vuoksi. Hän tekee kuitenkin havainnon, että nykyään sitä ei näy valojen 

sammutuksen takia. 16a: partikkelin -hAn käyttö perustuu samaan periaatteeseen. 

Keskustelussa Kimmon, murhatun Armin poikaystävän, kanssa Maria ihmettelee yhtä murhaan 

liittyvää seikkaa. (Lehtolainen 1999: 197.) Hänen implisiittinen kysymyksensä on: olisiko 

Armi voinut ajella autoa humalapäissään ja ajaa ihmisen yli. Kimmo vastaa siihen, että Armi 

ei olisi voinut tehdä tällaista, koska hän oli vihannut rattijuoppoja eikä olisi jättänyt 

loukkaantunutta  ihmistä pulaan hänen työtehtäviensä vuoksi. Tässä tapauksessa 

liitepartikkelin -hAn sisältävä lause ei ole osa kompleksilausetta, -hAn kuitenkin osoittaa syytä 

ja toimii eksplanatiivikonjunktiona. 

  

Kummassakaan käännöksissä (15b ja 16b) že ei kuitenkaan esiinny konjunktiona, sitä käyte- 

tään diskurssisanana, ja se osoittaa argumenttia syy-seurausketjussa. Esimerkissä 16b sanaa že 

käytetään kaksi kertaa. Kiinnostuksen arvoinen on toinen esiintymä ona že byla medsestroy 

(`Sehän oli sentään sairaanhoitaja.`), koska siinä že toimii liitepartikkelin -hAn vastineena. 

Yllä mainittu lause on osa kompleksilausetta, jossa  rinnasteiset lauseet toimivat argumentteina 

virkkeenalkuiselle päälauseelle muodostaen siten monijäsenisen syy-seurausketjun. Bonnot’n 

ja Kodzasovin (1998: 414) mukaan tällaisissa lauseissa puhuja argumentoi oman mielipiteensä 

siirtämällä yhdyslauseen fokuksen že -sanan sisältävään lauseeseen ja painottamalla sitä sillä 

tavalla. Puhujan tarkoituksena ei ole moittia kuulijaa, mutta vahvistaa omaa perustelua (mts. 

1998: 414). Tätä teoriaa tukevat Kimmon muutkin repliikit. Niistä käy ilmi, että hän ei ollut 

tuon tapahtuman silminnäkijänä. Hän kuitenkin vahvasti uskoo omaan käsitykseensä Armin 

syyttömyydestä ja esittää kaikki mahdolliset argumenttinsa niin, että Maria uskoisi häntä. 

Nämä repliikit (lihavoituina) ovat: 

 

Maria: Oletko sinä sataprosenttisen varma, että sinä yönä, kun Mallu sai keskenmenon, Armi ei ajellut 

millään autolla? 

Kimmo: Mä olen miettinyt sitäkin yötä ainakin sata kertaa. […] Minulla oli isäni auto lainassa, se 

seisoi siinä pihalla – anna minun puhua loppuun – mutta miksi Armi olisi sillä lähtenyt ajamaan, 

varsinkin kun sekin oli juonut jonkin verran viiniä? 

Maria: Mutta teoriassa se olisi ollut mahdollista… 
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Kimmo: Teoriassa. Minähän nukuin kuin tukki. Mutta ei Armi olisi tehnyt sillä tavalla… 

(Lehtolainen 1999: 197.) 

 

Esimerkkeihin 16a ja 16b sisältyvien perusteluiden lisäksi argumentteina toimivat myös 

lihavoidut edellä mainitut Kimmon väitteet, jotka edeltävät 16a:ssa ja sen käännöksessä 

esitettyjä argumentteja. Sehän oli sentään sairaanhoitaja ja ona že byla medsestroy sijoittuvat 

viimeisiksi tässä Kimmon perustelujen ketjussa. Venäjännöksessä sanan že tuoma implikaatio 

ja sijainti Kimmon puheen lopussa vihoviimeisenä väitteenä korostavat myös sitä, että tämä on 

pääargumentti. Loppujen lopuksi se vaikuttaa Mariaan. Hänen vastauksensa tähän on Okei. 

Minä uskon. Millainen se auto oli? (Lehtolainen 1999: 198). 

 

Korpuksesta löytyy monta esimerkkiä, joissa -hAn osoittaa keskustelijoiden välistä yhteistä 

tietoa (NS s.v. -hAn). Tässä merkityksessä -hAn voi tuottaa erilaisia vivahteita, kuten näkyy 

seuraavista esimerkeistä: 

 

17a) Mene, voithan mennä hänen luokseen; näetkö, hän toivoo sitä itse, eikähän hän muuten 

olisi puhunut yhteisestä uimisesta. (P47) 

b) Ну, иди же к ней, ты же видишь, что она сама хочет этого, недаром она говорила про 

совместное купание. 

 

Esimerkeissä 17a ja 17b sekä liitepartikkelia -hAn että sanaa že on käytetty kaksi kertaa. 

Käsittelen tässä esiintymää voithan ja sen vastinetta. 17a: päähenkilö vakoilee naista, johon 

hän on ihastunut. Hän haluaisi tulla mukaan mutta ei uskalla. Oikeuttaakseen oman halunsa 

päähenkilö vetoaa muistiin, jossa nainen itse ehdottaa sitä. Täten -hAn implikoi vetoamista 

edellä sanottuun tässä kontekstissa (NS s.v. -hAn). Halosen (1996: 185) mukaan liitepartikkelin 

-hAn sisältävät väitteet edellyttävät myönnön jälkijäsenekseen. Seuraavaa väitettä on vaikea 

kieltää, koska se vaikuttaa loogiselta ja luonnolliselta. Vetoamista päähenkilön muistiin myös 

tukee lauseen loppuosa, jossa hän esittää oman muistinsa.  

Vaikka sana že toimii hyvin vastineena venäjännöksessä 17b, se tuo hieman erilaisen 

implikaation lauseeseen. Bonnot’n ja Kodzasovin luokittelun (1998: 408–427; ks. myös edellä 

s. 30–31) mukaan tässä lauseessa sanalla že on merkitys 5a eli kuulijaan rohkaiseminen 

johonkin tekoon syy-seurausketjussa. Tässä tilanteessa päähenkilö osoittautuu puhujaksi ja 

kuulijaksi, koska hän käy keskustelua itsensä kanssa. 17b:ssa muistiin vetoaa pelkästään 
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lauseen loppuosa, eikä že  liity tähän implikaatioon mitenkään. On huomionarvoista mainita, 

kuinka poeettisen käännösratkaisun kääntäjä on keksinyt tässä yhteydessä. Alkuperäisen 

lauseen alkuosan kirjaimellinen käännös olisi Idi! Ti že možeš’ k nei podoiti, joka myöskin 

toimisi. Kääntäjä on kuitenkin käyttänyt imperaativia ja sanaa že: idi že k nej, jotka yhdessä 

tarkoittavat samantyyppistä rohkaisemista. Idi že k nej kuitenkin kuulostaa siltä, että se idea ei 

ole päähenkilön keksimä, mutta jonkun tuntemattoman henkiolennon ulkopuolelta tuoma 

ajatus. 

 

Kuten esimerkissä 17a, 18a:ssa -hAn osoittaa viittaamista johonkin ilmeiseen tietoon, se 

kuitenkin tuo hieman erilaisen vivahteen lauseeseen: 

 

18a) Mutta Armi oli nimenomaan teidän vastaanottoapulaisenne? Huomasin liian myöhään 

teititteleväni.- Vastaanottoapulainen on hieman väärä termi. Armihan oli naistentauteihin 

erikoistunut sairaanhoitaja. Avustaja hän oli, ei vastaanottoapulainen. Kyllä hän tietysti 

huolehti myös ajanvarauksista ja muista käytännön asioista lääkäriaseman keskuksen kanssa. 

(H71) 

b) Арми работала в приемной именно кабинета, верно?- Да, но она не просто сидела на 

приеме и записывала больных. Арми же была медицинской сестрой, 

специализировавшейся на женских болезнях. Она была моим помощником. Конечно, 

при этом она еще записывала пациентов на прием и вела некоторую другую рутинную 

работу. 

 

Maria tulee Hellströmin klinikalle kuulustelemaan edesmenneen Armin pomoa, Hellströmiä. 

Hellström antaa selityksen, miksi vastaanottoapulainen on väärä termi. Juuri -hAn tuo 

selittävän vivahteen sen sisältävään lauseeseen (NS s.v. -hAn). 18b:ssa tämä vivahde puuttuu, 

koska že tuo oman implikaation. Sen avulla Hellström vahvistaa tiedot, jotka eivät ole 

relevantteja Marian näkökulmasta. Bonnot’n ja Kodzasovin (1998: 413) mukaan tällaisessa 

kontekstissa puhuja vahvistaa tai osoittaa todeksi tiedot, jotka kuulija on saattanut unohtaa, 

josta hän on saattanut jäädä paitsi, tai joihin hän ei enää luota. 

  

Esimerkissä 18 Maria tietää, että Armi oli sairaanhoitaja ammatiltaan. Kysymyksessään hän 

kuitenkin painottaa sanaa teidän, eikä virkaa osoittava termi ole olennainen hänelle. Marian 

tarkoituksena on tiedustella, kuinka paljon valtaa Armilla oli hänen tehtävissään ollessaan 

klinikan päälääkärin apulaisena. Hellström on murhaaja, mikä käy ilmi myöhemmin. Sen takia 
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puheessaan hän yrittää siirtää aksenttia sanasta teidän klinikan virkoihin liittyvään termiin. 

18b:ssa že implikoi sitä, että Hellström vahvistaa tiedot, jotka Maria saattaa sivuuttaa tai josta 

hän saattaa jäädä paitsi. Bonnot & Kodzasov (1998: 413) toteavat, että käyttämällä sanaa že 

yllä mainitussa merkityksessä puhuja päivittää kuulijan tiedot. 

 

Yksi liitepartikkelin -hAn yleisimmistä merkityksistä on ”osoittaminen jotakin vasta havaittua 

tai mieleen tullutta; vastaväitteissä” (NS s.v. -hAn). Tätä kuvastaa esimerkki 19a: 

 

19a) Niinkö sä luulet? Maria, mä olen päättänyt, että jos mä tästä selviän, mä en enää ikinä 

harrasta S/ M: ää.- Ja miksi et? Mistä sinä oikein haluat itseäsi rangaista? Ai joo, sinähän 

oletkin masokisti, sanoin tajuten itsekin, että se oli tosi huono vitsi. (H40) 

b) Ты думаешь? Мария, я решил, что если выберусь из этой истории, то никогда в 

жизни больше не буду заниматься садомазохизмом.- Почему? За что ты хочешь себя 

так наказать? Ах да, я забыла, ты же настоящий мазохист,- промолвила я, лишь потом 

сообразив, что это плохая шутка. 

 

Tyttöystävänsä kuolemasta järkyttynyt Kimmo kertoo Marialle aikomuksestaan luopua 

harrastuksestaan. Maria tietää tästä harrastuksesta jo etukäteen, se aiheutti melkoista hälyä 

poliisiasemalla. Vaikka juuri Maria on vastuussa tämän rikoksen selvittelystä, ja Kimmo on 

yksi syyllisistä, he tunsivat toisensa jo ennen rikosta. Saattaa olla, että juuri tästä syystä Maria 

uskaltaa heittää vitsin Kimmon harrastuksesta heidän keskustelussaan. Liitepartikkelilla -hAn 

on olennainen rooli tässä vitsissä, koska se osoittaa vasta Marian mieleen tullutta ajatusta. 

Vaikka todellisuudessa tämä harrastus on pääalibi Kimmoa vastaan rikoksen selvittelyssä, ja 

tietysti Maria ehti jo harkita sitä harrastusta monta kertaa ennen heidän keskusteluansa. 

  

Esimerkissä 19b sanan že implikaatio ei ole niin päivänselvä kuten liitepartiikkelilla -hAn 

19a:ssa. Venäjännöksessä vasta mieleen tullutta ajatusta osoittaa huudahdus ah da, mutta 

sanalla že  on hieman eri tarkoitus. Se osoittaa ensimmäisessä propositiossa syntyneen 

odotuksen rikkomista toisessa propositiossa (Bonnot & Kodzasov 1998: 427). Ensimmäisessä 

propositiossa Maria ihmittelee, miksi Kimmon kannattaisi luopua harrastuksesta. Kuulijalle 

syntyisi odotus, että hän ei tiedä sen liittyvän rikokseen, tai ehkä ei tajua, mitä S/M tarkoittaa. 

Toisessa propositiossa kuulijan odotus rikkoutuu. Maria osoittautuu tietoiseksi siitä, mitä termi 
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tarkoittaa, ja miten se asiaan liittyy. Venäjännöksessä vitsi ei synny pelkästään sanaleikistä 

S/M – rangaista, mutta myös odotusten rikkomisesta. 

 

Esimerkeissä 20a ja 21a puhujat ilmaisevat olettamusta, ja liitepartikkelin -hAn funktio on 

lieventää sitä samalla tavalla kuten 13a:ssa sanan ved’ yhteydessä (ks. edellä s. 28). 

 

20a) Ethän sinä tiedä vielä kovinkaan paljon kirjallisuudesta. (P125) 

b) Не много же ты знаешь о литературе.  

21a) Enemmän se on minusta kiinni. Muuttaahan se elämää kuitenkin kauheasti. (K190) 

b) — Больше от меня зависит. Все же это ужасно меняет жизнь. 

 

20a:ssa päähenkilö keskustelee koulukaverinsa ja samalla ihastuksensa kohteen kanssa 

venäläisestä kirjallisuudesta. Koulukaveri selkeästi lukee enemmän kuin päähahmo, mutta 

hänen puheessaan ei ole tuomitsemisen vivahdetta, eikä hänellä ole tarkoitusta loukata 

päähenkilöä. Liitepartikkelilla -hAn on tärkeä rooli lieventää tätä voimakasta väitettä. Tämän 

osoittaa dialogi, jota henkilöhahmot käyvät:  

- Puškininhan sinä tunnet? 

- Luen häntä ahkerasti. 

- No, sano, onko minussa Tatjanaa? 

- Jevgeni Oneginia en ole vielä lukenut. 

- Voi sinua! Luet ahkerasti, mutta jäjät hänen pääteoksensa lukematta. Ethän sinä tiedä 

vielä kovinkaan paljon kirjallisuudesta (Konkka 1958: 39.)  

 

Esimerkki 21a esittää liitepartikkelin vastaavaa käyttöä, vaikka se ei esiinny todellisessa 

dialogissa tällä kertaa. Maria käy keskustelua itsensä kanssa. Hänen ajatuksensa pyörivät 

poikaystävänsä, Antin, kosinnan ympärillä. Mariasta päätöksen tekeminen vaikuttaa 

mahdottomalta, koska avioliitto muuttaakin elämän ratkaisevasti. Maria kuitenkin rakastaa 

Anttia, eikä ajattele liiton olevan jokin negatiivinen ilmiö. Täten hän sisällyttää lauseeseen 

lievennyksen. 

  

Vaikka joissakin konteksteissa že ja ved’ vastaavat toisiansa ja ovat vaihtokelpoisia, niiden 

merkitykset eivät täsmää täydellisesti. Esimerkeissä 20b ja 21b že on sopivampi 
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käännösratkaisu, se tuo lauseeseen kontekstinmukaisemman vivahteen. 20b:ssa väite vaikuttaa 

jonkinlaiselta huomiolta. Todellisessa puheessa tällaisen lauseen merkitykseen vaikuttaa 

intonaatio huomattavasti, mutta kaunokirjallisuudessa joudun tyytymään kontekstuaaliseen 

päättelyyn. Lauseen merkitys voi vaihdella erittäin negatiivisesta ja pilkallisesta lievään ja jopa 

humoristiseen. Kontekstin perusteella puhekumppanit suhtautuvat toisiinsa hyvin. Oletan, että 

tytön tarkoituksena on rohkaista päähenkilöä lukemiseen venäjän kielellä. Lauseen voi tulkita 

kannustukseksi tai rohkaisuksi seuraavan syy-seurausketjun (vrt. Bonnot & Kodzasov 1998: 

416) perusteella: päähenkilö ei lue tarpeeksi, eikä tiedä paljon venäläisestä kirjallisuudesta, 

joten hänen kannattaisi lukea enemmän. 

  

Esimerkissä 21b kääntäjän ratkaisu on že ja vsё -diskurssisanojen yhdistelmä. Paillard (1998: 

208 – 212) ovat tutkineet kiteymää vsё že itsenäisenä diskurssisanana. Venäjän kielen 

tutkimuksessa se eritellään yleensä partikkeliksi ja konjunktioksi. Se on yleisimpiä keinoja 

ilmaista luovuttamista. Sen lisäksi sanalla vsё že on paljon muitakin merkityksiä, joihin en 

keskity tässä työssä. 21b:ssa se osoittaa fakta-kommentti-suhdetta eli toisessa lauseessa puhuja 

esittää jonkin faktan ja toisessa sanan vsё že sisältävässä hän lisää kommentin. Kommentti voi 

kiistää faktan, mikä ei aina ole selvää. Tämä tapahtuu sen takia, että väitteillä on kaksi eri 

tukipistettä kontekstissa. (mts. 1998: 212.) Maria pohtii avioliittoa jonkin aikaa ja on keksinyt 

argumentteja puolesta ja vastaan, eikä tämä ole Antin ensimmäinen kosinta. Päätös on 

todellakin kiinni vain Mariasta. Tätä tukee ajatus, että Maria ainoastaan voi vaikuttaa 

tilanteeseen. Kiteymän vsё že avulla hän esittää toisen ajatuksen: olosuhteiden muuttuminen 

aiheuttaa merkittäviä muutoksia elämään, ja hänen päätöksensä riippuu näistä olosuhteista.  

 

Sekä -hAn että že esiintyvät kysymyksissäkin, mikä ilmenee esimerkeistä 22 ja 23: 

 

22a) Allekirjoitin luvan irvistäen. Milloinhan löytäisin työpaikan, jossa minun ei tarvitsisi 

toimia vastoin periaatteitani? (K31) 

b) Я подписала разрешение с недовольной миной на лице. Когда же найдется работа, 

где мне не нужно будет действовать в разрез со своими принципами? 

23a) Seppo Kivinen on Järvisalollekin kansallissankari, suuri työllistäjä. Koivun äänessä oli 

jälleen katkeruutta, jota en ollut tottunut siinä kuulemaan. Missähän hän oli viettänyt viime 

yönsä? (K38) 
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b) — Да, ведь Сеппо Кивинен и для нашего шефа народный герой, великий 

работодатель. — В голосе Койву по-прежнему слышалось раздражение, что было 

непривычно. Где же он, бедолага, провел прошлую ночь? 

 

Retoriset kysymykset ovat yleisiä sekä venäjässä että suomessa. Liitepartikkeli -hAn esiintyy 

kohteliaissa ja arvelun luonteisissa kysymyslauseissa, jotka eivät välttämättä edellytä vastausta 

(NS s.v. -hAn). Sanoessaan tällaisen lauseen puhuja samalla antaa kuulijan ymmärtää, että 

hänen ei tarvitse osata vastata siihen. Retoriset kysymykset yleensä liittyvät edeltävään 

keskusteluun kiinteästi. (Hakulinen 2001 [1976]: 50.) Esimerkissä 22a Maria joutuu tekemään 

jotain, joka on jälleen hänen periaatteitaan vastaan. Poliisina hän tekee näin aika usein. Hänen 

asettamansa kysymys selkeästi kuvastaa hänen asennettaan, ettei hän tahtoisi näin tehdä. 

Kysymyksellä Maria esittää ajatuksensa vaihtoehtoisesta työpaikasta keskustelussa itsensä 

kanssa, eikä hänen kysymyksensä vaadi mitään vastausta. Esimerkissä 23a liitepartikkelin -

hAn käyttötapaus on tätä vastaava. Retorinen kysymys on osa Marian tajunnanvirtaa. 

  

Venäjännöksissä 22b ja 23b sanaa že käytetään kysymyksissä. Paillard’n ja Kiselevan 

luokittelun (1998: 408 – 427) mukaan se esiintyy kysymyksissä ja voi osoittaa sekä yksinker- 

taista toistoa että puhujan vakavaa pohdiskelua. Sekä 22b:ssä että 23b:ssä kääntäjällä oli 

tarkoituksena pikemminkin välittää henkilöhahmon vakavaa pohdiskelua, mikä kuvastaa 

alkuperäisten tapausten merkityksiä. Partikkelina že voi kuitenkin osoittaa myös toista 

vivahdetta esimerkissä 22b. Že painottaa sanottua jollakin ärtymyksen tai tyytymättömyyden 

vivahteella (Ožegov & Švedova 1993: 456). Marian tyytymättömyys on eksplisiittinen tässä 

esimerkissä, mitä todistaa sen ensimmäinen lause: ja podpisala razrešenie s nedovolnoi minoi 

na litse (`Allekirjoitin luvan irvistäen`). Seuraavassa lauseessa že korostaa sitä. 

 

Samalla tavalla kuten ved’ že voi tehdä lauseesta tarkistuskysymyksen (ks. edellä s. 24), mitä 

esimerkki 24b kuvastaa: 

   

24a) Sinähän tunnet Kimmon?- Kimmon? Tunnen hyvinkin. Miten niin? Oletko sä se 

Kimmon tyttöystävä? Elinan matala ääni oli ärtynyt ja epäluuloinen. (H203)  

b) Ты же знакома с Киммо?- Киммо? Да, я хорошо его знаю. А в чем дело? Ты кто, 

подружка Киммо?- В низком голосе слышалось недоверие. 
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24a:ssa liitepartikkelin -hAn avulla juuri tästä väitteestä saadaan tarkistuskysymys. Ilman sitä 

lause pysyisi väitteenä. Kuten huomasimme esimerkeistä 9a ja 10a, puhuja voi käyttämällä 

liitepartikkelia -hAn pyytää vahvistusta hänen puheillensa ja tarkistaa ne tällä tavalla. (ks. luku 

5.1). 24a vastaa esimerkkiä 9a, jossa -hAn esiintyy kysymyksessä. Tietojen tarkistamisen voi 

toteuttaa sen avulla myös väitelauseissa kuten 10a:ssa esimerkiksi. 

  

On tärkeä huomata, että 24b:ssä sanalla že on hieman erilainen funktio kuin liitepartikkelilla -

hAn 24a:ssa. Sen käytön pääfunktiona on osoittaa toistuvaa kysymystä. Vaikka Maria kysyy 

Elinalta Kimmosta ensimmäistä kertaa, eikä kontekstissa ole vastaavaa kysymystä ennen tätä, 

že osoittaa toistuvuutta. Bonnot’n ja Kodzasovin mukaan (1998: 420) tällainen tilanne on 

mahdollinen, eikä edeltävää kysymystä välttämättä tarvita. He perustelevat tämän sillä, että 

puhuja ei palaa kysymyksen verbalisoituun muotoon vaan tilanteeseen, jossa hänellä on 

tarkoituksena saada lisää tietoja jostakin asiasta. Tämän todistaa myös konteksti. Maria yrittää 

tavoitella Elinaa, muttei onnistu. Elina vastaa soittopyyntöön. Marian ensimmäinen repliikki 

on Minä haluaisin jutella Club Bizarresta ja Kimmo Hännisestä. Sinähän tunnet Kimmon? 

(Lehtolainen 1999: 96.) Marialla ei ole mitään tarvetta tarkistaa, tunteeko Elina Kimmon, koska 

hän tietää sen jo tarkkaan. Kääntäjän käännösratkaisu perustuu siihen, että sanalla že 

henkilöhahmo kohdistaa tiettyä painostusta kuulijaan ja alleviivaa heti keskustelun aihetta ja 

soittonsa syytä. 

 

Esimerkissä 24b ved’ myös olisi sopiva käännösratkaisu, ja ero vivahteissa tässä esimerkissä 

olisi merkityksetön. Ti ved’ znakoma s Kimmo? -lauseessa puhuja pyytäisi kuulijaa vahvista- 

maan hänen argumenttinsa. Tämä esimerkki kuvastaa huomattavan sanojen že ja ved’ välisen 

eron, jonka olen maininnut yllä. Ved’ toimisi sekä subjektin ti edessä että jälkeen, vain lauseen 

retorinen voima muuttuisi. (ks. luku 5.1.) Že voi sijoittua pelkästään subjektin jälkeen tässä 

tapauksessa, eikä se ole yhtä vaikuttava kuin ved’ retorisen voiman yhteydessä.   

 

Esimerkissä 25b esiintyy že -sanan lyhennetty versio ž: 

 

25a) Mutta juothan sinä itsekin viinaa, en minä malttanut olla huomauttamatta. (P134) 

b) А ты ж сама пьешь водку,- не преминул и я вставить словечко. 
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Bonnot’n ja Kodzasovin (1998: 427–428) mukaan že –sanan ja sen lyhennetyn muodon välinen 

ero ei ole olennainen. Lyhennetyn version käyttö on pelkästään foneettinen redusointi, joka 

esiintyy puhekielessä, mutta muuten näiden diskurssisanojen merkitykset ovat melkein 

vastaavia. Versiota ž käytetään silloin, jos sitä edeltävä sana loppuu vokaaliin. Siinä 

tapauksessa ž sulautuu edelliseen sanaan puheessa. Versiota ž voi siis käyttää kirjoituksessakin, 

kun esitetään puhetta esimerkiksi dialogissa. Vaikka ž on versio, se ei aina vastaa sanan že 

merkityksiä. Tämän taustalla voi olla myös semanttinen syy foneettisen lisäksi. (Mts. 427–

428.) 

 

25a:ssa -hAn lisätään verbiin, joka muuttaa lauseen implikaatiota aika paljon verrattuna siihen, 

että se puuttuisi. Lauseen alussa olevaan verbiin liittyvä -hAn tuo lauseeseen inttävän 

vivahteen. Liitepartikkeli ei lievennä inttämistä vaan korostaa sitä (Hakulinen 2001 [1976]: 

53). Tämä näkyy esimerkissä 25a. Lauseen sävy on jopa moittiva, ja kääntäjä on onnistunut 

välittämään sen venäjännöksessä. Sekä že että ž esiintyvät vastalauseissa ja tuomitsevissa 

väitteissä (Bonnot & Kodzasov 1998: 428). 

 

Sanan že monimerkityksellisyys saattaa auttaa välittämään liitepartikkelin -hAn monia 

implikaatioita kääntämisprosessissa. Tässä luvussa käsitellyt esimerkit kuvastavat sitä, että že 

vastaa liitepartikkelia -hAn monissa merkityksissään. Že ei kuitenkaan kata liitepartikkelin -

hAn tuottamia merkitysvivahteita täydellisesti, joten jatkan muiden leksikaalisten vastineiden 

tarkastelua seuraavassa luvussa. 

 

5.3 Muut leksikaaliset vastineet 
 

Edellä esitetty tilasto (ks. s. 15–18) osoittaa, että sanojen že ja ved’ ohella liitepartikkelin -hAn 

leksikaalisina vastineina toimivat myös i, da ja niiden kiteymä da i, konečno, interesno. Nämä 

ilmaukset kuuluvat eri sanaluokkiin ja voivat muuttaa merkityksiään riippuen omasta 

semanttisesta roolistaan lauseessa. Tarkastelen niitä erikseen tässä alaluvussa.  
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Sana i edustaa kahta sanaluokkaa samalla tavalla kuten yllä mainitut že ja ved’ (ks. edellä s. 18 

– 19 ja 29 – 31). Se voi esiintyä konjunktiona tai partikkelina (Ožegov & Švedova 1993: 570):  

 

Konjunktio:  1. Yksittäinen tai toistuva konjunktio, joka yhdistää homogeenisia 

lauseen jäseniä ja rinnakkaisia lauseita. Теория и практика. – Teoria ja 

käytäntö;  

2. Avaa narratiivisia lauseita ja osoittaa täten yhteyttä edellä sanottuun 

tai tapahtumien ketjua. И настало утро. – Ja aamu koitti; 

3. Yhdistää sanotun edelliseen tilanteeseen, jossa ennalta määrätään 

jokin negatiivinen tai myönteinen arvio. И вы еще будете спорить? – 

Aiotteko vielä väitellä tästä? (Edellisessä tilanteessa määrätään ennalta 

negatiivinen asenne väittelyyn); 

Partikkeli:  1. Osoittaa väitteen määräisyyttä kielteisissä lauseissa korostaen lauseen 

fokusta. Ты и не проси. – Älä edes pyydä;  

2. Lauseen alkuun sijoittuessaan se voi ilmaista toisinajattelua. И, 

полно! – Nyt riittää!  

 

Käyttämässäni korpuksessa sana i on kolmanneksi suosituin leksikaalinen vastine liitepar- 

tikkelille -hAn. Se kattaa sen eri merkityksiä, kuten näkyy seuraavista esimerkeistä:  

 

26a) Työtön ja kaikkea, minullahan on aikaa kuvitella. Mallun kylmä ääni toisti selvästi jonkun 

toisen ajatuksia. Olisin halunnut tietää, kenen. Ja miksi Sanna oli alkanut kummitella Armin 

murhan taustalla? (H58)  

b) Тем более что сейчас я не работаю и у меня масса времени для всяких фантазий...- Ее 

холодный, безжизненный голос, казалось, повторял чьи-то слова. Интересно чьи? И 

почему она заговорила о смерти Санны, какая связь между двумя этими событиями? 

27a) Enhän minä ole ehtinyt sinua katsellakaan. (P258)  

b) Я и поглядеть на тебя не успела.  

 

Esimerkeissä 26a ja 27a puhujat viittaavat heidän väliseensä yhteiseen tietoon (ks. edellä s. 33 

– 34). 26a:ssa Mallu, murhatun Armin sisko, todistaa Marialle Armin kuolemasta ja heidän 

suhteistaan ennen tätä elämän käännettä. Mallu aloittaa virkkeensä kertomalla omasta 

työttömyydestään ja jatkaa puhettaan siihen liittyvästä seikasta kuten vapaan ajan 

liiallisuudesta. Kertoessaan jälkimmmäisestä hän käyttää liitepartikkelia -hAn ja vetoaa 

työttömyyteen, josta itse on juuri maininnut. 27a:ssa kertojan äiti näkee poikansa ensimmäistä 
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kertaa pitkään aikaan. Pojan lähtiessä äiti toteaa, että tapaaminen on ollut tosi lyhyt, eikä aikaa 

ollut riittänyt. Liitepartikkeli -hAn tuottaa toteavan sävyn tähän lauseeseen.   

 

Venäjännöksessä 26b sanaa i on käytetty konjunktiona, joka yhdistää kaksi rinnakkaista 

lausetta yhdyslauseen sisällä (Ožegov & Švedova 1993: 570). Kokonaisen lauseen 

kirjaimellinen suomennos on En tee töitä nykyään, ja minulla on paljon aikaa kuvitella. I 

kytkee nämä kaksi lausetta, se luo niiden välisen merkityssuhteen, joka on kontekstin 

perusteella pääteltävissä syy-seuraussuhteeksi. Samanlaista funktiota kantaa myös sana ved’ , 

joka osoittaa syytä tai perustelua edellisessä lauseessa esitetylle tapahtumalle (ks. edellä s.21).  

Molemmat käännösratkaisut sopivat tässä, vaikka ne vaativat eri järjestyksen lauseille. 

Merkitys ei kuitenkaan muutu, ja ne molemmat välittävät liitepartikkelin -hAn tuottaman 

vivahteen. Kääntäjä luultavasti on päättänyt käyttää sanaa i venäjännöksessä säilyttääkseen 

alkuperäisen sanajärjestyksen.  

 

Esimerkissä 27b sana i esiintyy partikkelina ja osoittaa väitteen määräisyyttä korostaen lauseen 

fokusta (Ožegov & Švedova 1993: 570). Lauseen kielteinen muoto ja sana i luovat lauseessa 

määräisen ja korostetun sävyn. I sijoittuu sanan pogljadet’(´katsella´) eteen, eli 

venäjännöksessä sananjärjestys on muutettu. Pogljadet’ seuraa sanaa i ja subjektia, predikaatin 

finiittiverbi ne uspela (´en ole ehtinyt´) siirtyy lauseen loppuun. Se johtuu siitä, että i korostaa 

fokusta pogljadet’ sijaitsemalla juuri sen edessä. Tässä toimisi myös käännösratkaisu, jossa 

alkuperäisen sanajärjestys säilyisi: Ja ne uspela na tebja u pogljadet’. Kääntäjä on kuitenkin 

muuttanut sen, koska alkuperäisessä versiossa negatiiviseen partikkeliin en liitetty -hAn 

korostaa subjektia ensimmäisessä persoonassa ja -kaan  korostaa predikaatin täydentävää A-

infinitiivia katsella. Venäjännöksessä puhuja korostaa sanalla i sekä fokusta pogljadet’ että 

subjektia sijoittumalla niiden väliin. Sanan i funktio seuraavassa esimerkkiparissa eroaa täysin 

26b:stä ja 27b:stä. 

 

28a) Mitähän Antti sanoisi, jos ripustaisin sellaisen seinälleni? (K64)  

b) И что бы сказал Антти, если бы я повесила одну из них у себя на стене? 

29a) Armin piti soittaa sinulle vielä ennen kahta. Ehtikö se soittaa ennen kuolemaansa?- 

Soittaa? Mallu kuulosti aidon hämmentyneeltä.- Ei Armi minulle soittanut. Kuka sellaista 

väittää? Saattoihan se tietysti soittaakin, mutta minä olin kaupassa. (H67) 
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b) Арми собиралась позвонить тебе до двух. Она успела, прежде чем все случилось?- 

Позвонить?- В голосе Маллу послышалось изумление.- Нет, я с ней не разговаривала. 

Может, конечно, она мне и звонила, но я была на рынке. 

 

Vaikka esimerkeissä 28a ja 29b liitepartikkelia on käytetty eri merkityksissä, olen yhdistänyt 

ne yhteen esimerkkipariin. Venäjännöksissä sanan i funktiot ovat lähellä toisiaan. 28b esittää 

tilanteen, jossa Maria kysyy itseltään mietteliäästi siitä, että mitä mieltä Antti olisi kuvasta 

seinällä. Tässä lauseessa mietteliäisyyttä osoittaa -hAn, joka esiintyy vaatimattomassa ei 

vastausta edellyttävässä arvelun luonteisessa kysymyksessä (NS s.v. -hAn). Tässä Maria ei 

vaadi vastausta itseltään, vaan pikemminkin osoittaa sitä, että hän välittää Antin mielipiteestä.  

 

Esimerkissä 29a liitepartikkelin -hAn sisältävän lauseen myöntelevä sävy rakentuu seuraavista 

kielellisistä yksiköistä: modaaliverbistä saattaa, modaaliverbin täydentävästä A-infinitiivistä 

soittaa, partikkelista tietysti ja liitepartikkelista -hAn (Niemi 2010: 196). 29a:ssa on esitetty 

katkelma Marian pitämästä Mallun kuulustelusta. Todisteita tarkasteltuaan Maria kysyy 

Mallulta, ehtikö Armi soittaa hänelle ennen kuolemaansa. Kysymys yllättää Mallun, ja hän 

vastaa heti, että ei. Todennäköisesti Mallulle tulee mieleen saman tien, että hän joutuu 

syylliseksi, jos väittää tätä vastaan. Täten hän myöntää, että Armi saattoi soittaa. 

Myönnyttelymuotti osoittaa hyväksyntää puhekumppanin mielipiteelle. Tällainen 

pragmaattinen implikaatio ilmenee, koska ”konstruktiota käytetään vastauksena mielipiteen 

esitykseen, sitä seuraa usein kontrastin esitys”. (mts. 197 – 198.) Kysymällä kuka sellaista 

väittää? Mallu ryhtyy väittelemään Marian kanssa, mikä ei tee hänelle ollenkaan hyvää. Hän 

päättää myöntää oman väitteensä virheellisyyden ja samalla ilmaista saman mielipiteen, joka 

on Mariallakin. Hän tekee sen lisäämällä tarkennuksen Saattoihan se tietysti soittaakin, mutta 

minä olin kaupassa. Tällaisille konstruktioille tarkennus ja sanalla mutta alkava lisäys ovat 

tyypillisiä (mts. 198 – 199). 

 

Venäjännöksissä 28b ja 29b sanan i implikaatio ei ole niin vahva. Molemmissa esimerkeissä 

sanan i sisältämät lauseet säilyttäisivät oman merkityksen, vaikka se poistettaisiin niistä. 

Molemmissa venäjännöksissä puhujien repliikeistä ilmenee miettimisen sävy, jota puheessa 

voi myös ilmaista prosodian keinoin. 28b:ssä sanan i sijaan voi käyttää sanaa že, joka myöskin 

tuottaa miettimisen sävyä. Käyttämällä sanaa že puhuja ilmaisee kuitenkin vakavaa 



44 
 

miettimistä, joten 28b:ssä i on sopivampi vaihtoehto. Alkuperäisessä lauseessa -hAn ei osoita 

lainkaan vakavuutta. 

 

Sana da on monimerkityksellinen kielellinen yksikkö, joka toimii konjunktiona tai partikkelina 

lauseessa. Ožegov ja Švedova (1993: 352) määrittelevät sen seuraavasti:  

 

Partikkeli  1. Ilmaisee hyväksyntää ja väittämistä. Да – Kyllä; 

2. Toimii tarkistuskysymyksenä ja korvaa ilmaisun ne tak li? (eikö        

niin?).  Ты приедешь, да? – Sinä tulet. Etkö niin? 

3. Esiintyy lauseen alussa, kun puhuja vaihtaa aiheen, muistaa tai miettii   

jotakin. Да, еще одна новость – Ai niin. Vielä yksi uutinen.  

4. Esiintyy lauseen alussa ja vastauksena kysymykseen, jos puhujalla on 

tarkoituksena ilmaista jotakin tyytymättömyyttä tai ärsytystä. Куда 

идти? – Да прямо. – Mihin suuntaan meidän kannattaa mennä? – Siis 

eteenpäin.  

5. Reaktiossa sitä lausutaan kysymysintonaatiolla tarkoittaen, että 

puhuja on valmis kuuntelemaan. Выслушайте меня. – Да? – 

Kuunnelkaapa minua! – Niin? Kuuntelen; 

6. Ilmaisee epäluottamusta tai vastustusta. Да как бы не так! – 

Tuskinpa!; 

7. Käytetään iskulauseissa ja vetoomuksissa. Да здравствует свобода! 

– Eläköön vapaus! 

Konjunktio  1. Yhdistää homogeenisiä lauseen jäseniä ja rinnakkaisia lauseita. Отец 

да мать. – Isä ja äiti;  

2. Ilmaisee vastakohtaisuutta. Мал золотник, да дорог. – Pienistä  

jyväsistä suurta hyötyä; 

3. Yhdistää pää- ja  alisteiset lauseet, joissa ilmaistaan tavoite. Приди, 

да утвердишь мир между нами. – Tulkaapa julistaaksenne rauhan. 

4. Yhdistää sanat, jotka osoittavat toimintaa tai ominaisuutta, ja ilmaisee 

varmuutta, että epäily ei ole mahdollista. Наш Ваня да обманщик? – 

Meidänkö Vanja on valehtelija? (Tarkoittaen, että hän ei missään 

nimessä voi olla valehtelija).  

  

 Ožegov ja Švedova (1993: 352) mainitsevat, että da konjunktiona kuuluu vanhaan venäjään. 

Tässä funktiossa se esiintyy esimerkiksi vanhoissa kaunokirjoissa, runoissa ja niin edelleen. 

Nykyvenäjässä lauseiden ja niiden jäsenien yhdistämisen funktio on sanalla i. Kaikissa sanan 
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da esiintymissä korpuksessa se toimii partikkelina. Se vastaa liitepartikkelia -hAn 

merkityksessä 1 (NS s.v. -hAn) eli kyseessä oleva asia on ilmeinen:  

 

30a) Onhan se kauheaa, myönsin minä,- mutta isäni sanoo, että ihminen tottuu vaikkapa... (P29)  

b) - Да, ужасно, согласился я.- Но мой отец говорил, что человек привыкнет к … 

31a) Sanoin ratavartijalle, että minua kiinnostaisi sentään nähdä kotikyläni paikka, olihan siellä 

toki maasto säilynyt entisellään; eiväthän kukkulat olleet kadonneet minnekään. (P160) 

b) Я сказал сторожу, что хотел бы посмотреть на место, где была моя деревня, ведь 

местность кругом осталась прежней, да и холмы никуда не делись.  

 

Esimerkissä 30a kertoja keskustelee joukkoteloituksesta erään miehen kanssa. Miehen poika 

vaikeroi tämän asian kauheutta, jonka kertojakin toteaa. Käyttämällä liitepartikkelia -hAn, hän 

osoittaa heille molemmille ilmeistä asiaa. Venäjännöksessä 30b da ilmaisee edellisen lauseen 

hyväksymistä. Toisin sanoen sanomalla sanan da lauseen alussa kertoja heti osoittaa 

samanmielisyyttä keskustelukumppanin kanssa.  

 

31a:ssa liitepartikkeli -hAn esiintyy kaksi kertaa. Sen toinen vastine on sana ved’ ja toinen on 

da i. Keskityn tässä jälkimmäiseen esiintymään eli eiväthän kukkulat olleet kadonneet 

minnekään. Siinä liitepartikkelilla -hAn on sama funktio kuten 30a:ssa, vain lauseen sävy on 

vähän erilainen. Esimerkissä 31a kertoja myöskin tarkoittaa jotakin ilmeistä mutta käyttää sitä 

selityksenä ja omien argumenttiensa tukena. Kertoja yrittää suostuttaa vartijaa päästämään 

hänet alueelle, jolla oli joskus hänen kotikylänsä. Vaikka kotikylää ei ole enää olemassa, 

kertoja esittää kaksi argumenttia. Niillä hän viittaa paikkojen ja luonnon katsomiseen. 

Venäjännöksessä 31b:ssä sanalla ved’ kertoja syöttää ensimmäisen argumentin ja sanalla da i 

toisen. Täten tässä esimerkissä da i tuo lisäyksen Camus (1998: 268). Sillä ei voi argumenttia 

luoda, mutta olemassa olevaan argumenttiin voi lisätä toisen. Täten sanojen ved’ ja da i kiteymä 

toimii sopivana käännösratkaisuna tässä esimerkissä.  

 

Kiselevan (1998: 345) mukaan sana konečno on “aito” diskurssisana, sillä nykyvenäjässä ei ole 

olemassa sille läheisiä täysimerkityksellisiä sanoja. Se esiintyy kaikissa lausetyypeissä niiden 

edustaman puhetoiminnon perusteella: kysymyksissä, toteamuksissa, negatiivisissa lauseissa. 
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Se voi osoittaa mielipiteitä ja faktoja. Tämän diskurssisanan semanttinen kenttä on valtava, 

joten tässä työssä esitän sen muutaman korpuksessa kohtaamani merkityksen: 

 

1) syöttää ketjuun elementin, joka tarkoittaa, ettei muuta vaihtoehtoa ole. Я вас очень 

прошу ни в какие магазины не ездить, тем более что все они, конечно, закрыты. 

– Pyydän teitä kauniisti olemaan lähtemättä mihinkään kauppaan. Sitä paitsi ne kaikki 

ovat todellakin kiinni; 

2)  osoitta arvelua kysymyslauseissa. Вы, конечно, зачем-то пришли; что вам надо? – 

Te taisitte tulla jostakin syystä: mistä?; 

3) osoittaa samanmielisyyttä ja tuottaa ilmeisyyden vivahteen lauseeseen. – Предупредил 

ли Алексея командир? ... – Конечно, командир предупредил. – Onko päällikkö 

varoittanut Alekseita? – Totta kai. (mts. 345 – 353.) 

 

Vaikka konečno vastaa liitepartikkelia -hAn sen joissakin merkityksissä, se ei ole sen 

suosituimpia vastineita ainestossani. Koko korpuksesta löytyy vain kymmenen sanan konečno 

esiintymää, joissa se toimii liitepartikkelin -hAn vastineena. Teoksen Pietarin valot kääntäjä ei 

ole käyttänyt sitä käännösratkaisuna kertaakaan.  Kuudessa kymmenestä esiintymästä konečno 

korvaa sanan kyllähän:   

 

32a) Eikä sekään. Mutta mie oon urheilija. Jahtaan olympiamitalia. Olethan sie lukenut lehtiä... 

Kyllähän sie tiedät, miten niissä miusta kirjoitetaan, kyllähän sie tiedät, millaisia sanoja 

television urheiluselostajat käyttää. Kuulantyöntäjät ovat tuhteja tyttöjä ja niin edelleen. (K33)  

b) — Все бы еще ничего. Но я спортсменка. Добиваюсь золотой медали. Ты ведь читаешь 

газеты... и, конечно, знаешь, какие слова выбирают спортивные обозреватели и 

редакторы ТВ. Толкательницы ядра — мощные девицы и так датее. 

33) Enhän minä voi mennä neuvomaan poliiseja, mutta minun mielestäni Kimmo Hännisen 

alibi pitäisi tarkistaa paremmin. Onko mahdotonta, että me palkkaisimme yksityisetsivän 

kuulustelemaan naapureita? Me tarvitsemme jonkun, joka voi todistaa, että Kimmo oli 

kotonaan jo ennen kahtatoista. (H148) 

b) Конечно, я не вправе давать советы полиции, но, на мой взгляд, его алиби нужно 

проверить еще раз. Может, стоит нанять частного детектива, который допросил бы 

соседей Киммо и выяснил, был ли он дома до двенадцати. 

 

Esimerkissä 32a Maria kuulostelee Merittan siskoa Kaisaa, joka on kuuluisa urheilija. 

Keskustelussa Maria koskee Kaisan yksityiselämää, josta hän ei kerro julkisesti. Tässä pätkässä 

hän selittää Marialle syyn. Liitepartikkelia -hAn on käytetty kolme kertaa tässä esimerkissä. 

Lauseella Olethan sie lukenut lehtiä Kaisa ilmoittaa, mistä hän aikoo puhua omassa 

monologissaan. Fraasilla Kyllähän sie tiedät hän vie keskustelun aihetta eteenpäin. Samalla 
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tavalla kuten esimerkissä 14a (ks. edellä s. 28) liitepartikkelia käyttäessä puhujalla voi olla 

kaksi tarkoitusta: ilmeiseen viittaaminen tai ilmaisun lieventäminen. Kaisa haluaa olla 

kohtelias, joten hän lieventää tätä lausetta käyttämällä liitepartikkelia -hAn. Hän myös voi 

vedota faktaan, siitä että Maria tietää uutisista, jos hän lukee lehtiä. Hakulisen mukaan (2001 

[1976]: 424-426) kyllä -partikkelin avulla puhuja ottaa kantaa asiaintilasta, jonka hän kytkee 

yhteiseen tietoon. Tällaisia kannanottoja ”voidaan käyttää ennakoimaan tai kumoamaan 

mielipiteitä, joita ei ole eksplisiittisesti ilmaistu vaan jotka jollakin tavalla leijuvat 

ilmassa”  (Hakulinen 2001 [1976]: 426). 

 

32b:ssä konečno osoittaa määrätietoisuutta. Kaisa ikään kuin tarkoittaa, että ei voi olla muuta 

vaihtoehtoa. Toisin sanoen jos Maria lukee lehtiä, hän varmasti tietää, mitä niissä lukee. 

Samaanaikaan väite kuulostaa yhtä kohteliaalta kuin alkuperäisessä versiossa. Tällaiseksi sen 

tekee sanojen ved’ ja konečno yhdistelmä. Ved’ syöttää tarkistuskysymyksen monologiin, 

konečno vie sen aihetta eteenpäin. 

 

33a:ssa epäillyn Kimmon sukulainen ilmaisee mielipiteensä tilanteesta. Hän viittaa keskustelun 

molemmille osapuolille tuttuun tietoon siitä, että asiantuntijoita ei kannattaisi neuvoa, jos itse 

et ole asiantuntija. Samaa ilmaisee sana konečno venäjännöksessä 33b. Sillä puhuja mainitsee 

vaatimattomasti, että poliisina hän toimisi päinvastoin. Toisaalta hänen kannanottonsa ei ole 

mikään vaatimus vaan mielipide, jonka poliisit voisivat ottaa huomioon. 

 

Sanaa interesno ei ole tutkittu yhtä paljon kuin edellisiä minun käsittelemiäni sanoja. Se on 

kuitenkin huomionarvoinen. Korpuksessa sen esiintymiä on vain kymmenen. Niissä kaikissa 

interesno vastaa liitepartikkelin -hAn merkityksiä pelkästään kysymyslauseissa, jollaisissa se 

itse esiintyy. Sanan interesno määritelmä puuttuu Ožegovin ja Švedovan sanakirjasta, sillä se 

on adjektivista interesnij muodostunut adverbi. Interesnij tarkoittaa mielenkiintoista tai 

kiinnostavaa. Tietyissä konteksteissa sana interesno toimii muuna kuin adverbiaalina. Niissä 

se on predikaatti ja osoittaa ilmenevää uteliaisuutta tai mielenkiintoa alisteisessa lauseessa 

kuvailtua tilannetta kohtaan. Esimerkiksi Мне интересно, где сейчас эта машина. — 

Missähän tämä auto on? (Kartaslov). Kysymys sisältyy alisteiseen lauseeseen, ja interesno 
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esiintyy päälauseessa.  Sen kaikki esiintymät korpuksessa ovat samankaltaisia ja se vastaa 

liitepartikkelia -hAn merkityksessä lievennetty ilmaisu:  

 

34a) Kiinnostavin oli muutama vuosi sitten päivätty, keskeneräinen kirje armeijassa olleelle 

Kimmolle. Miksiköhän Sanna oli säilyttänyt sen? (H236)  

34b) Самым интересным мне показалось письмо Санны, написанное несколько лет назад. 

Оно было адресовано Киммо, который тогда служил в армии. Интересно, почему она 

решила его сохранить? 

 

Esimerkissä 34a Maria tutkii murhatun Sannan yksityisiä tavaroita, joista löytyy keskeneräinen 

kirje Kimmolle. Maria ihmettelee, miksi Sanna säilytti sen. Kaikki löydetyt todisteet saattavat 

liittyä murhaan. Liitepartikkelin -hAn avulla Maria ilmaisee epäilyn ja lieventää sitä (ks. edellä 

s. 28). Venäjännöksessä sana interesno osoittaa uteliaisuutta eksplisiittisesti, joka on myös 

läsnä alkuperäisessä versiossa.  

 

Liitepartikkelin -hAn vastineina toimivat aineistossani myös i, da, da i, konečno ja interesno. 

Kuten tässä alaluvussa on käynyt ilmi, ne vastaavat liitepartikkelin tiettyjä merkityksiä. Jotkin 

niistä esiintyvät kiteymässä kuten da i ja samoissa pätkissä muiden sanojen kanssa kuten 

esimerkiksi ved’ ja konečno. Vaikka nämä sanat eivät ole suosituimpia käännösratkaisuja, ja 

jotkut kääntäjät käyttävät niitä enemmän kuin muut, käsittelemässäni konteksteissa ne 

kuvastavat alkuperäisen version sävyjä ja vivahteita.  

 
 

 

6 Liitepartikkeli -hAn ilman käännösvastinetta  
 

Suurin osa aineistoni liitepartikkelin -hAn esiintymistä on jäänyt ilman leksikaalista 

käännösvastinetta. Tämän selittävät käännöstutkimukseen liittyvät vaikeudet (ks. edellä s.10 – 

11). Jäniksen tutkimuksen (2006: 32) tuloksena on havaittu, että käännösparissa suomi – venäjä 

yleisimmät käännöskeinot ovat yläkäsitteen avulla välittäminen, korvaaminen, muunnokset, 

muutokset ja poisto. Hän myös huomauttaa, että ekvivalenssin määrittely ja vastineiden 

ilmausten luokittelu perustuvat ajatukseen merkitysten pysyvyydestä. Siinä yhteydessä  -hAn 
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ei ole mikään yksinkertainen kielellinen yksikkö, sillä kuten käy ilmi luvussa 5 (ks. edellä luku 

5 ) -hAn on monimerkityksellinen partikkeli: sanakirjallisten merkitysen lisäksi kontekstissa se 

luo paljon pragmaattisia implikaatioita. Niitä ei voi tulkita yksiselitteisesti usein edes 

kontekstissa. Lvovskajan (1985: 167) mukaan yksi käännösvaatimuksista on, että käännöksen 

tarkoituksena on tehdä vastaanottajaan mahdollisimman samanlainen vaikutus kuin 

alkuperäisteksti on tehty. 

  

Aineiston kvantitatiivinen analyysi (ks. luku 4) osoittaa, että kolmen teoksen kääntäjät ovat 

käyttäneet poistoa ja parafraasia liitepartikkelin -hAn käännöskeinoina yleisemmin kuin mitään 

leksikaalisia vastineita. Tässä alaluvussa käsittelen näitä keinoja esittäviä esimerkkejä. 

Käsittelen tässä yhteydessä myös intonaatiota erillisenä käännösvastineen puuttumista 

selittävänä tekijänä. Käsittelen sitä tässä liitepartikkelin -hAn merkitysten ilmaisemisen 

keinona venäjän kielessä enkä käännöskeinona.    

 

Lvovskaja (1985: 221 – 224) esittää joukon syitä sille, että kääntäjät jättävät tietyssä 

kontekstissa jonkin ilmauksen kääntämättä sen sijaan, että käyttäisivät muita käännöskeinoja. 

Syyt voivat olla sekä sekä kielellisiä että ei-kielellisiä. Tarkastelen niitä korpuksen 

esimerkkien pohjalta:  

 

35a) Minähän olen sanonut monta kertaa, että minun ja Merittan suhde loppui monta kuukautta 

sitten! Kivinen ähkäisi tuskastuneesti.- Me erosimme hyvässä sovussa. Minä en halunnut 

menettää perhettäni, ja Merittalla oli jo uusi mies kiikarissa, Jarmo Miettinen.(K 42)  

b) — Я уже много раз повторял, что мои отношения с Меритой прекратились несколько 

месяцев назад! — пробурчал он. — Мы расстались по-хорошему. Я не хотел терять 

семью, а у Мериты был уже новый мужчина на виду, Ярмо Миеттинен. 

 

Esimerkissä 35a Kivinen kertoo suhteestaan Merittaan ja vetoaa faktaan, siihen, että Maria 

tietää jo asian. Hän on maininnut tämän jo monta kertaa. Kivinen vetoaa tähän käyttämällä 

liitepartikkelia -hAn. Edellä esitetyistä esimerkeistä käy selväksi, että ved’ ja že välittävät 

liitepartikkelin -hAn implikaation vetoamisesta (ks. edellä s. 22). Ved’ vastaa sitä osoittaen syy-

seuraussuhteen tai argumentin, käyttämällä sanaa že puhuja rohkaisee kuulijaa johonkin tekoon 

syy-seurausketjussa esimerkiksi. Molempia diskurssisanoja voisi käyttää 35b:ssä, mutta ne 

eivät kuitenkaan olisi sopivimpia käännösratkaisuja tässä tapauksessa. Alkuperäisessä 
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versiossa ei ole syy-seuraussuhdetta eikä esitettyä argumenttia, joita sana ved’ toisi esiin 

venäjännöksessä. Sana že myöskään ei olisi sopiva käännösratkaisu, vaikka se tuottaa 

muistutuksen sävyn, joka voisi sopia tähän kontekstiin (ks. edellä s. 9). Že tuottaisi moitteen 

tai kovan ärtymyksen vivahteen lauseeseen, jota ei ole olemassa 35a:ssa.  

 

35b:ssä ei ole tarvetta käännösvastineille, jotka ilmaisivat liitepartikkelin -hAn vetoavaa 

implikaatiota. Kääntäjä on jättänyt suomen liitpartikkelin kääntämättä tässä, koska 

venäjännöksessä lauseen tekstiyhteydet kantavat tätä implikaatiota. (Lvovskaja 1985: 223.) 

Sanomalla ja uže mnogo raz povtorjal (`olen sanonut monta kertaa`) puhuja vetoaa faktaan 

siitä itsestään, joten ei ole tarvetta kielellisissä yksiköissä.  

 

Esimerkeissä 36a ja 37a -hAn tekee kysymyksistä tarkistuskysymyksiä (ks. edellä s. 24). 

Venäjännöksissä jälleen ei ole tarvetta käyttää mitään diskurssisanaa.: 

 

36a) Kyllä, Sanna Hänninen oli minun asiakkaani. Kuinka niin?- Sanna Hännisellehän tehtiin 

useampia abortteja? Oliko teillä... sinulla mitään käsitystä siitä, kuka tai ketkä olivat näiden 

syntymättömien lapsien isiä?- En minä voi antaa tällaisia tietoja edes vainajista! (H14) 

b) Да, Санна Хяннинен наблюдалась у меня. А в чем дело?- У нее было много абортов? 

Вы... то есть ты не знаешь, от кого были эти беременности?- Я не могу предоставить тебе 

подобную информацию, даже несмотря на то что пациентки больше нет в живых. 

37a) Millainen tyyppi se on?- Ihan tavallinen kundi. Kiltti ja rauhallinen niinkuin Kimmokin. 

Tai minä. Ei mitään murhaajatyyppiä. Sitähän sä kuitenkin ajat takaa? (H122) 

b) Расскажи о нем хоть что-нибудь.- Обычный парень. Тихий и спокойный, вроде Киммо 

или меня. Совсем не похож на убийцу. Ты это имела в виду? 

 

36a:ssa Maria kuulostelee Sannan lääkäriä, Hellströmiä. Hän tietää aborteista jo ja ilmaisee sitä 

kysymyksessään. Käyttämällä liitepartikkelia -hAn Maria tekee juuri tarkistuskysymyksen. 

Sanoilla ved’ ja že on myös tällainen funktio. Ne molemmat toimisivat tässä kontekstissa. Syy, 

miksi kääntäjä on päättänyt olla käyttämättä niitä saattaa olla kielitieteen ulkopuolinen. 

Venäläisessä kulttuurissa ei ole yleistä kysyä tarkistuskysymyksiä lääkäreiltä. Heidän kanssaan 

käydään keskusteluja erittäin virallisella tyylillä, joten yleensä kysytään konkreettisia 

kysymyksiä. Tällaisen kääntäjäkin on tehnyt. Vaikka ved’ ja že eivät ole epävirallisia 

keskusteluja osoittavia diskurssisanoja. Ne voivat esiintyä virallisissakin keskusteluissa ihan 
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hyvin. Diskurssisanan puute on silti sopivampi käännösratkaisu. Yhtä samalla tavalla ved’ ja 

že toimisivat hyvin 37b:ssä. Vaikka venäjännöksestä nämä diskurssisanat puuttuvat, 

liitepartikkelin -hAn merkitys välittyy kohdelauseessa kontekstin ansiosta. Puhuja ensin vastaa 

Marian kysymykseen ja tarkistaa, ymmärsikö hän kysymyksen oikein jälkikäteen. Lause pysyy 

relevanttina, vaikka siinä ei ole mitään liitepartikkelin -hAn merkitystä vastaavaa kielellistä 

yksikköä.   

 

Parafraasi on ”sananmukaisen ja vapaan käännöstavan väliin sijoittuva kääntämisen tapa, jossa 

kääntäjä ilmaisee toisin sanoin alkutekstin merkityksiä” (Tieteen termipankki). Tämä laaja 

termi sisällyttää tässä luvussa yllä mainitut käännöskeinot eli korvaamisen, muunnokset, 

muutokset. Tässä työssä käytän juuri termiä parafraasi, koska näitä käännöstapoja käytetään 

sellaisinaan harvoin. Kääntäjät hyödyntävät niitä kompleksisesti. Toisin sanoen yhdessä 

lauseessa voi olla käytetty useampia käännöskeinoja. Ne toimivat yleensä silloin, kun 

kohdekielestä tai alkutekstin kielestä puuttuu jokin käsite, ja kääntäjä korvaa sen jollakin 

tavalla (Lvovskaja 1985: 183 – 216.) Käsittelen parafraasia liitepartikkelin -hAn käännöskeino- 

na seuraavaksi:  

 

38a) Pakkohan minun olisi viimein jutella Ellan kanssa, ei sitä enää voisi välttää. Parempi 

kuitenkin, että minä kyselisin kuin Järvisalo tai Koivu. (K87) 

b) Выходит, мне придется поговорить с Эллой, дальше откладывать нельзя. Лучше я сама 

расспрошу ее, чем это сделают Ярвисало или Койву. 

 

Esimerkissä 38a Maria viittaa liitepartikkelin -hAn avulla päätelmäänsä. Verbillä pakko 

korostetaan sitä, että tämä kuitenkin kuuluu hänen työtehtäviinsä. Ellan kuulustelulle ei ollut 

tarvetta ennen ilmeisesti, koska Ella ei ollut paljon tekemisissä murhatun Merittan kanssa. 

Selvittämisprosessin myötä Marialle tulee selväksi, että Ellan kuulustelusta olisi hyötyä. 

Venäjän kielessä ei ole mahdollista ilmaista tätä täysin samalla tavalla, joten kääntäjä välittää 

alkulauseen merkityksen korvaamalla liitepartikkelin sanalla vihodit (`käy ilmi`).  Ožegovin ja 

Švedovan (1993: 280) mukaan se on parenteesi, joka osoittaa ilmeisyyttä, joka kuitenkin tulee 

esille päätelmän tai päätelmien tuloksena. Se, että tämä tehtävä on pakko tehdä, siirtyy 

seuraavan lauseen predikaattiin pridetsja (`joudun`).  

 



52 
 

39a) Aiotko tehdä vielä duunia?- No jos sulla on muita ehdotuksia... Antti sanoi toiveikkaasti 

sipaisten vain pyyhkeen peittämää vartaloani. Annoin pyyhkeen pudota. Eihän meillä vielä 

ollut kiirettä. (H86)  

b) Ты еще планируешь поработать?- А у тебя есть другие предложения?..- произнес 

Антти, притягивая меня к себе. После купания я не стала одеваться и стояла, 

завернувшись в полотенце. Полотенце соскользнуло на пол... У нас было достаточно 

времени... 

 

Esimerkissä 39a Maria viittaa hänelle ilmeiseen tietoon, että heillä on aikaa, eikä tarvitse 

kiirehtiä. Muodoltaan lause on kielteinen. Venäjännöksessä 39b sen muoto on myönteinen. 

Lauseen olisi voinut kääntää kirjaimellisesti U nas ešče ne bilo speški nikuda. Kielteinen 

käännösversio kuulostaa kuitenkin kömpelöltä, eikä näin sanota. Kääntäjän ratkaisu ei muuta 

alkuperäisen lauseen merkitystä. Vastakkainen käännös on yleinen keino 

käännöstutkimuksessa. Käyttäessä sitä on tärkeintä muistaa, että vastakohdat ovat vastakkaisia, 

mutta niiden pitää vastata toisiaan (Lvovskaja 1985: 211.) Tässä esimerkissä kääntäjä on 

onnistunut välittämään alkuperäistä merkitystä hienosti.  

 

40a) Kuule, meillä on bileet huomenna yhdessä vanhassa varastohallissa. Sähän voit 

tulla sinne Kimmon kanssa, jos se pääsee vapaaksi. (H182) 

b) Знаешь, у нас на завтра намечается вечеринка в одном старом здании, где 

раньше был склад. Хочешь, приходи, поболтаем. Да, и возьми с собой Киммо, 

если его выпустят. 

 

40a:ssa Marian keskustelukumppani kertoo hänelle tulevista bileistä. Puhuja lieventää ilmaisua 

käyttämällä liitepartikkelia -hAn (ks. edellä s.28). Tällä tavalla hän kutsuu Marian bileisiin. Jos 

tämä katkelma käännettäisiin kirjaimellisesti, mikä myös toimisi, lauseesta häviäisi kutsun 

sävy. Siihen vaikuttavat kaksi tekijää: modaalisuus ja yhdyslause. Venäjännöksessä ei olisi 

mahdollista yhdistää niitä niin, että kutsun sävy säilyisi. Kirjaimellisessa käännöksessä lause 

Ti možeš’ prijti ko mne s Kimmo kuulostaa luvalta eikä kutsulta, joten tässä tapauksessa 

käännösratkaisu on yhden lauseen jakaminen kahteen (Lvovskaja 1985: 202). Toisessa puhuja 

kutsuu Marian bileisiin. Toisessa hän tekee lisäyksen, jossa hän rohkaisee Mariaa ottamaan 

mukaan Kimmon.  
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Kuten mainitsin teoriaosiossa, intonaatio on yksi keinoista ilmaista pragmaattisia merkityksiä 

(ks. edellä s. 12). Sitä on tietysti mahdotonta tutkia kaunokirjojen pohjalta, elleivät ne ole 

äänikirjoja. Minä olen käyttänyt painettuja kirjoja analyysissäni. Lukijat kuitenkin elävöittävät 

tilanteita ja puhetta mielessään heidän lukiessaan kirjoja. Lukeminen on kognitiivinen prosessi, 

jolloin lukija havainnoi kertojan puheakteja, yhdistää erilliset kielen elementit ja tulkitsee 

tekstin moniäänisen puheen (Ahvenjärvi 2013: 105).  Täten venäjää äidinkielenä puhuvana 

osaan kuvitella, millaisella intonaatiolla henkilöhahmot puhuvat dialogeissa ja ajatuksissaan.  

 

41a) Jotain Penalla ja Merittalla oli kyllä tekeillä, isäni sanoi mietiskelevästi.- Minä olin 

hiihtoloman aikaan pari päivää Kuusikankaalla kaatamassa puita takametsästä, ja kerran satuin 

vastaamaan puhelimeen, kun Meritta soitti sinne. Ihan kuin Pena ei olisi halunnut puhua minun 

aikanani- muistan kyllä ajatelleeni, että onkohan Pena vähän ihastunut siihen naiseen, meidän 

ikuinen vanhapoika... (K173) 

b) Что-то такое Мерита и Пена затевали, — задумчиво сказал отец. — На лыжных 

каникулах я находился пару недель у Пены, чтобы порубить в лесу дрова, и однажды 

взял трубку, когда звонила Мерита. Пена будто не хотел говорить при мне — помнится, 

я еще подумал, не влюблен ли наш Пена в эту женщину, наш вечный холостяк... 

 

41a:ssa -hAn esiintyy epäsuorassa kysymyslauseessa. Marian isä mietiskelee ääneen heidän 

sukulaistaan Penaa. Hän kysyy hänen yksityiselämästään, kysymys on kuitenkin osana 

ajatuksia eikä vaadi minkäänlaista vastausta. Liitepartikkeli -hAn toimii ilmaisua lieventävänä 

partikkelina. Täten puhuja ei vaadi vastausta kysymykseensä (ks. edellä s. 43). 

Venäjännöksessä 41b kääntäjä on käyttänyt kysymyksen rakennetta käyttämällä partikkelia li. 

Venäjän kielelle on kuitenkin tyypillistä se, että kysymyksissä sävelkulku on nouseva (ks. 

edellä s. 12). Syntagmassa ne vljublen li naš Pena v etu ženčšinu sävelkulku on nouseva, niin 

kuin pitääkin olla. Sen lausumisen tempo on kuitenkin hidastettu. Intonaatiokeskus sijoittuu 

sanalle ženčšinu. Syntagman sävelkulku muuttuu laskevaksi sanojen v etu kohdalla. Tällainen 

lausumisen skeema luo efektin, että puhujalla ei ole tarkoitusta kysyä vaan mietiskellä ääneen. 

Jos tämä syntagma lausuttaisiin tavallisella tempolla se toimisi tavallisena kysymylksenä 

epäsuorassa puheessa ja edellyttäisi puheen jatkoa, josta vastaus kävisi ilmi. 

 

42a) Onhan sitä Kimmoa vastaan esitetty kaikenlaisia todisteita. Eivät ne välttämättä ole 

pitäviä.- Poliisitkin kävivät tänään penkomassa Kimmon tavaroita ja veivät vaikka mitä 

mennessään. (H129) 
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b) Найдены доказательства, свидетельствующие против Киммо. Правда, на мой взгляд, 

довольно несущественные.- Сегодня приходили полицейские, перевернули весь дом, 

забрали с собой некоторые вещи Киммо. 

 

Esimerkissä 42a Maria keskustelee Kimmon äidin kanssa löydetyistä todisteista. Käyttämällä 

liitepartikkelia -hAn  Maria toteaa tiedot. Kimmo on pääepäilty, ja häntä vastaan on varmasti 

joitakin todisteita löytynyt. Venäjännöksessä 42b kääntäjä muuttaa sanajärjestyksen: Naideny 

dokazatel’stva, svidetel’stvujučšie protiv Kimmo (’On löytynyt todisteita, jotka todistavat 

Kimmoa vastaan’). Tällaisen lauseen voi lausua kahdella tavalla. Rikosuutisissa, joissa 

uutistenlukija välittää vain faktoja kuivasti yleisölle, sen sävelkulku olisi laskeva, ja 

intonaatiokeskus sijoittuisi sanalle vastaan. Esimerkissä 42b esitetty tilanne on kuitenkin 

toisenlainen. Selvittääksemme sen tarvitsisimme lisää kontekstia: 

 

- Eikö Henttosen Eki soittanut sinulle?  

- Soitti, soitti, mutta ei hän mitään kertonut. [--]  

- Henttonen puhui kuin Kimmo muka olisi syyllinen, Annamari sanoi ojentaen minulle 

reilusti täytetyn konjakkilasin. [--] 

- Onhan sitä Kimmoa vastaan esitetty kaikenlaisia todisteita. Eivät ne välttämättä ole 

pitäviä. 

-  Poliisitkin kävivät tänään penkomassa Kimmon tavaroita ja veivät vaikka mitä 

mennessään. (Lehtolainen 1999: 80.) 

 

 

Tästä käy selväksi, että Maria toteaa hänen kollegansa väitteen Kimmoa vastaan esitetyistä 

todisteista. Tässä tilanteessa lause lausuttaisiin seuraavalla tavalla: sävelkulku olisi laskeva, 

intonaatiokeskus sijoittuisi sanalle naideny (’on esitetty’). Täten intonaatiokeskuksella on 

merkitystä erottava funktio tässä syntagmassa. Tällainen intonaatio luo vaikutelman, että 

puhuja toteaa kuulijoille jotakin ennen mainittua. Venäjännöksessä 42b intonaatio ja kääntäjän 

muuttama sanajärjestys ovat sidoksissa toisiinsa. Tämä johtuu virkkeen 

informaatiorakenteesta. Alkutekstissä syntagman Onhan sitä Kimmoa vastaan esitetty 

kaikenlaisia todisteita reema on todisteita. Liitepartikkeli -hAn korostaa sitä, että todisteita on 

esitetty. Säilyttääkseen tämän informaatiorakenteen ja tekstin alkuperäisen sidoksisuuden 

kääntäjä muuttaa sanajärjestyksen. Muuten se kuulostaisi kömpelöltä venäjäksi.  
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Kääntäjä jättää liitepartikkelin -hAn kääntämättä, koska mikään leksikaalinen tai ei-leksikaa- 

linen keino venäjässä ei välittäisi toteaavaa sävyä tässä tapauksessa. Kääntäjä jakaa virkeen 

kahteen syntagmaan: Naideny dokazatel’stva (’On löytynyt todisteita’) ja svidetel’stvujučšie 

protiv Kimmo (’ jotka todistavat Kimmoa vastaan’). Ensimmäisessä syntagmassa naideny 

dokazatel’stva toimii reemana ja täten korostuu virkkeen predikaatti naideny ja liitepartikkelin 

-hAn funktio säilyy. Sävelkulku auttaa siinä. Pavlovan ja Svetozarovan (2017: 239) mukaan 

kielissä kuten venäjässä, joissa ei ole epämääräisiä artikkeleita, reemaa korostetaan eri 

keinoilla. Yksi niistä on sanajärjestys: reema sijoittuu lauseen loppuun. He kuitenkin 

huomauttavat, että reema voikin olla syntagman alussa. Korostaakseen uuden tiedon tai reeman 

puhuja painottaa sitä (mts. 2017: 243). 

 

Kuten tästä luvusta on käynyt selväksi, liitepartikkelin -hAn merkityksiä voi välittää muillakin 

tavoilla kuin sen kielellisten vastineiden avulla. Suomen ja venäjän kielellisten järjestelmät 

eroavat ratkaisevasti. Suomenkielisille sävypartikkeleille ei löydy vastineita venäjän kielestä. 

Tästä syystä kääntäjät käyttävät sellaisia käännöskeinoja kuten poistoa, korvaamista, 

sanajärjestyksen muuttamista laajasti. Esittämistäni esimerkeistä käy ilmi, että nämäkin 

käännöskeinot toimivat hyvin.   

 

 

7 Johtopäätökset  
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää liitepartikkelin -hAn kääntämisen sopivimmat ja 

parhaat tekniikat suomalaisen kaunokirjallisuuden venäjäntämisessä ottaen huomioon sen 

useat merkitykset ja pragmaattiset implikaatiot mahdollisimman kattavasti. Liitepartikkelilla -

hAn ei ole yhtä sen kaikkia merkityksiä kattavaa vastinetta venäjän kielessä. Täten kääntäjät 

joutuvat hyödyntämään sen merkitystä lähellä olevia diskurssisanoja ja muita käännöskeinoja. 

  

Tässä tutkielmassa olen esittänyt tutkimuksen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tulokset. 

Tekemäni kvantitatiivinen analyysi osoittaa, että liitepartikkelin -hAn kaksi suosituinta 

leksikaalista vastinetta venäjässä ovat ved’ ja že. Niitä seuraavat i, da, konečno, interesno 
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esiintymistiheyden mukaan. Näillä diskurssisanoilla on valtavia semanttisia kenttiä, joten olen 

käynyt niiden merkitykset läpi erikseen tässä työssä. Olen myös selvittänyt missä merkityksissä 

edellä mainitut sanat vastaavat liitepartikkelin -hAn implikaatioita esimerkkien perusteella. 

Merkityksessä 1 ”osoittamassa, että kyseessä oleva asia on ilmeinen tai tunnettu” 

liitepartikkelia -hAn voivat vastata kaikki käsittelemäni diskurssisanat paitsi interesno. 

Merkityksessä 2 ”eksplanatiivi konjunktiota läheten” liitepartikkelille vastineina toimivat ved’ 

ja že. Merkityksessä 3 ”ilmaisemassa jotakin vasta havaittua tai mieleen tullutta” 

liitepartikkelia -hAn käännetään diskurssisanan že avulla. Merkitys 4 ”lieventämässä ilmaisua” 

on laaja, joten kaikki yllä mainitut diskurssisanat vastaavat liitepartikkelia tässä merkityksessä. 

(NS s.v. -hAn.)   

 

NS:n tarjoamien merkitysten lisäksi olen käsitellyt liitepartikkelin -hAn implikaatioita  ja sen 

vastineita nojautumalla Auli Hakulisen ja muiden tutkijoiden tutkimuksiin. Niiden perusteella 

-hAn tekee lauseesta muun muassa tarkistuskysymyksen. Tässä merkityksessä liitepartikkelia 

vastaavat sanat ved’ ja že. Liitepartikkelin -hAn avulla voidaan esittää myös vasta-argumentti. 

Venäjän kielessä sanalla ved’ on vastaava funktio. Aineistostani käy ilmi, että liitepartikkelin 

-hAn avulla ilmaistaan myös inttämistä tai myöntelyä. Venäjännöksissä kääntäjät ovat 

käyttäneet sanaa že ja sen lyhenettyä muotoa ž, ja sanaa i vastaavasti välittääkseen tarvittavan 

sävyn.  

 

Korpusaineiston esimerkkien tarkastelu osoittaa, että nonverbaaliset käännöskeinot ovat jopa 

suositumpia kuin leksikaaliset vastineet. Monessa tapauksessa kääntäjät vain jättävät 

liitepartikkelin –hAn kääntämättä, sillä sen merkitys välittyy venäjännöksessä ilman mitään 

leksikaalisia yksikköitä. Korvaaminen on myös suosittu käännöskeino. Korpuksen 

esimerkeistä on käynyt ilmi, että kääntäjät jakavat yhden lauseen kahteen ja kääntävät virkkeitä 

vastakkaisiksi merkitykseltään säilyttääkseen liitepartikkelin -hAn implikaation 

kohdetekstissa. Sen lisäksi olen osoittanut tässä tutkielmassa, että intonaatiokin voi olla yksi 

tavoista ilmaista liitepartikkelin merkityksiä venäjäksi. 

 

Korpustutkimukseni nojautuu 737 esimerkistä koostuvaan aineistoon. Kvantitatiivinen 

tutkimus osoittaa, että kääntäjien välillä ei ole nähtävissä merkittäviä eroja käännösten käytön 
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suhteen. Kaikki tässä työssä tarkastelemani käännösvastineet yhtä lukuun ottamatta esiintyvät 

kaikissa kolmessa analysoimassani venäjännöksessä. Poikkeus on sana konečno, joka puuttuu 

teoksesta Pietarin valot kokonaan. Tasainen käännösratkaisujen jakauma kertoo siitä, että 

kääntäjät hyödyntävät tiettyjä opittuja malleja ja vaihtoehtoja. Liitepartikkelille -hAn 

venäjännöksiä valitessaan kääntäjät ottavat pääasiassa huomioon kontekstin, sen kokonaisen 

merkityksen ja liitepartikkelin lauseeseen tuottaman sävyn. Implikaation välittämisessä on 

tärkeä myös harkita kohdekielen sekä kieliopillisia, rakenteellisia ja leksikaalisia että kielen 

maan kulttuurisia ominaisuuksia. Esimerkkien analyysin yhteydessä olen esittänyt 

sovellettavia käännösratkaisuja kääntäjien valintojen lisäksi. Tämä syventää vastineiden 

analyysia.  

 

Olen oppinut, että sävypartikkeleiden kääntäminen vaatii kontekstin tutkimista. Ilman 

kontekstia esimerkkien tarkastelu olisi ollut lähes mahdotonta. Korpuksen esimerkkejä 

tutkiessani olen nojautunut laajaan kontekstiin eli koko teoksen kontekstiin. Ennen kuin aloin 

tarkastelemaan esimerkkejä olin lukenut kolme teosta, joista korpus on koottu. Tämä on 

auttanut esimerkkien ja liitepartikkelin -hAn implikaatioiden ymmärtämistä ja tarkastelua.  

 

Tämä tutkielma tarjoaa kiinnostavan sovellusmahdollisuuden sävypartikkeleiden 

opettamiseksi S2-opiskelijoille. Sen tuloksia voi myös hyödyntää suomen kielen opettamis- ja 

kääntämisprosessissa. Analyysini osoittaa, että -hAn voi vaikuttaa lauseen merkitykseen 

huomattavasti. Siitä huolimatta käytetyimmät suomen kieli toisena kielenä  -oppikirjat, muun 

muassa Suomen mestari, Hyvin menee, Suomen kielen alkeis- ja jatko-oppikirjat eivät tarjoa 

syvällistä selitystä liitepartikkeleista, eikä niiden käytön harjoittelua. Jos oppikirja sisältää 

joitakin selityksiä, ne yleensä rajoittuvat  tällaisiin hämmentäviin virkkeisiin: ”Nämä päätteet 

voivat ilmaista myös mm. epävarmuutta, ihmettelyä, muistuttamista, eri mieltä olemista ja 

yllätystä” (Heikkilä & Majakangas 2010: 128). Liitepartikkeleiden merkitysten yleistäminen 

ei auta opiskelijoita ymmärtämään niitä ja käyttämään puheessaan. Tämän tutkielman 

havainnoista toivon olevan apua liitepartikkeleiden funktioiden opetuksessa  ja niiden käyttöön 

harjaantumisessa.  
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